
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea  alocarii sumei de 20.000 lei, sumă destinată acoperirii cheltuielilor de cazare,

transport și masă a echipei de fotbal a Primariei orașului Huedin pentru participarea  la faza finala  a
Cupei Asociației Orașelor din Romania la fotbal, editia a III – 2019, in perioada 24 – 28 .09. 2019

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere adresa  Asociației Orașelor din Romania din care face parte și orașul Huedin

privind  organizarea  CUPEI  AOR –  la disciplina sportivă fotbal, turneu final.

Tinand seama de referatul nr. 7513/22.0/.2019 înaintat de Traica Nicolae in calitate de director al

Casei de Cultura Huedin, prin care solicita aporbarea  introducerii in Calendarul activitatilor  culturale si

sportive pe anul 2019 aprobat prin HCL nr. 28/25.02.2019 participarea la CUPA AOR si aprobarea sumei

de 20.000 lei  pentru organizarea  acestei competiții, sumă destinată acoperirii cheltuielilor de cazare,

transport si masa a delegatiei.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 7533/22.08.2019 înaintat de primar  și avizat de comisia

pentru activitati economico – financiare la ședinta din data de 23.08.2019.

Luand in considerare prevederile art. 129, alin.1, 2, lit.b, d, alin.4, lit.a, alin.7, lit.f,   art.  196 alin.

1, lit.a privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1  Se aprobă completarea anexei nr. 143/2019 la Hotararea Consiliului Local Huedin nr.

28/2019 prin care sa aprobat Calendarul activitatilor  culturale si sportive pe anul 2019,  cu un nou punct

respectiv punctul 25: participarea echipei de fotbal a orașului Huedin,  la faza finala a Cupei Asociatiei

Oraselor din Romania.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, sumă destinată acoperirii cheltuielilor de cazare,

transport și masă a echipei de fotbal a Primariei orașului Huedin pentru participarea  la faza finală  a

Cupei Asociației Orașelor din Romania la fotbal, editia a III – 2019, in perioada 24 – 28 .09. 2019, în

localitatea Năvodari(conform art. 1 din prezenta hotarare .

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia economica din

cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.112/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3
                                                                                                       Consilieri care nu au votat:    1

Votat pentru:        11

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


