
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuprinderii în Programul  activităților  culturale și artistice organizate în anul 

2019 de/sau prin Casa de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019 

 

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

57/2019. 

Ținând seama de referatele nr.150,151,153/18.11.2019,înregistrate sub nr.   

10216,10217,10276/18.11.2019,  înaintate de dl. Traica Nicolae în calitate de director al Casei de Cultură 

Huedin,  prin care solicită aprobarea cuprinderii în Programul  activităților  culturale și artistice organizate 

în anul 2019 de/sau prin Casa de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

28/25.02.2019 astfel: 

-  activitatea  culturală ,, Trei decenii de speranta – decembrie 1989, decembrie 2019 ,,  

- alocarea sumei de  500 lei de la punctul 22 din Pprogramul - Proiect – Colaboratorii , pentru 

sustinerea  activitatii ,, Trei decenii de speranță – decembrie 1989, decembrie 2019 ,, în vederea premierii 

unor elevi. 

-  alocarea sumei de 1000 lei  de la punctual  21 – Participarea formațiilor  artistice ale orașului la 

diferite concursuri și festivaluri județene/interjudețene și internaționale, la punctul 7 ,,Colind la Primărie,  

aprinderea luminilor ce împodobesc orașul, respectiv alocarea sumei de 2000 lei  de la punctual 22 – 

Colaboratorii, la punctual 20 - La mulți ani 2020( artificii revelion). 

Avand vedere proiectul de hotarare nr. 10356/21.11.2019 inaintat de primar și avizat de comisia  

pentru cultura, culte, invatamant, sanatate la sedinta din data de 25.11.2019. 

 Luând în considerare prevederile art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, 

lit.a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ. 

     H O T A R A S T E 

             Art.1. Se aprobă cuprinderea în Programul  activităților  culturale și artistice organizate în anul 

2019 de/sau prin Casa de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019 a  

activității  culturale ,, Trei decenii de speranță – decembrie 1989, decembrie 2019 “  

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de  500 lei de la punctul 22 - ,, Colaboratorii,,  din Programul cu 

principalele activitati culturale propuse a se desfășura în anul 2019,  pentru sustinerea  activității  ,, Trei 

decenii de speranță – decembrie 1989, decembrie 2019 “ în vederea premierii unor elevi. 

Art.3. Se aprobă  alocarea sumei de 1000 lei de la punctul 21 din Programul cu principalele 

activități culturale   pe anul 2019 - ,,Participarea formațiilor  artistice ale orașului la diferite  concursuri și 

festivaluri județene/ interjudețene și internaționale,, la punctul 7 ,, Colind la Primărie/ Aprinderea 

luminilor ce împodobesc orașul,,. 

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei  de la punctul 22 – Colaboratorii, din programul cu 

principalele activitati culturale pe anul 2019, la punctul 20 ,, La mulți ani 2020”( artificii revelion). 

             Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Casa de Cultura Huedin, si 

Directia economica din cadrul  Primariei orașului Huedin. 

Nr.168/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


