
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

           H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Incheierii unei Conventii de Cooperare între Consiliul Local al Orasului Huedin si 

Fundatia Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu privind prestarea de servicii sociale si  alocarea 

unei sume in cuantum de 4000 lei/ luna pe perioada 01.01.2020-31.12.2020 pentru sustinerea desfasurarii 

activitatii Fundatia Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu prin Cantina sociala Protopop Dorel 

Puscas. 

 

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

57/2019. 

 Având în vedere adresa nr.77 / 13.12.2019 înaintat de Fundația Cultural Filantropica Protopop 

Aurel Munteanu si înregistrată sub nr.11155/13.12.2019 în registratura UAT Oras Huedin, acreditată ca 

furnizor de servicii sociale în cadrul căreia funcționează “Cantina socială Protopop Dorel Puscas”prin care 

solicita acordarea unui sprijin financiar pentru anul 2020 in suma de 4000 lei lunar pentru procurare de 

alimente si cheltueli de functionare in vederea oferirii unei mase calde 5 zile pe saptamana pentru 50 de 

personae cu dificultati materiale sau aflate temporar în situație de risc (lipsa locului de muncă, sănătatea 

precară, lipsa aparținatorilor, copii minori in intretinere, lipsa unei locuinte, lipsa unui ajutor din partea 

familiei, capacitatea scazuta de adaptare, Persoanele care beneficiaza de serviciile sociale oferite de 

fundatie sunt personae care au un venit lunar mai mic de 300 lei / membru de familie. 

 Tinand seama de referatul nr. 11203/13.12.2019 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

executive  economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, prin care propune aprobarea 

Incheierii unei Conventii de Cooperare intre Consiliul Local al Orasului Huedin si Fundatia Cultural 

Filantropica Protopop Aurel Munteanu privind prestarea de servicii sociale si  alocarea unei sume in 

cuantum de 4000 lei/ luna pe perioada 01.01.2020-31.12.2020 pentru sustinerea desfasurarii activitatii 

Fundatia Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu prin Cantina sociala Protopop Dorel Puscas. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11243/16.12.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

de muncă și portecție socială la ședința din data de 16.12.2019. 

 Luand in considerare prevederile art.56, alin.2 art.61, alin.1, 23, din Legea nr. 292/2011 privind 

prevenirea  si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala,  art. 129, alin.1, 2, lit. d, alin.7, lit.b, si 

art. 196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

           H O T A R A S T E 

 Art. 1  Se aprobă Incheierea unei Conventii de Cooperare între Consiliul Local al Orasului Huedin 

si Fundatia Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu privind prestarea de servicii sociale- în 

vederea oferirii unei mese calde 5 zile pe saptamana pentru 50 de personae, singure și familiile care nu 

dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal ( personae cu dificultati 

materiale  sau aflate temporar in situatie de risc (lipsa locului de munca, sanatatea precara,  lipsa 

apartinatorilor, copii minori in intretinere, lipsa unei locuinte, lipsa unui ajutor din partea familiei, 

capacitatea scazuta de adaptare), pentru anul 2020. 

Art.2. Se aprobă alocarea unei sume în cuantum de 4000 lei/ lună pe perioada 01.01.2020-

31.12.2020 pentru susținerea desfășurării activității Fundației Cultural Filantropice Protopop Aurel 

Munteanu prin Cantina socială Protopop Dorel Pușcaș conform obiectivelor  prevăzute la pct.1 din 

prezentul proiect de hotărâre. 

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

cadrul Primariei orașului Huedin și Fundatia Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu. 

 

Nr.184/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenți:    1 

                  Votat pentru:   14 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


