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           H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea  alocării  sumei  de  51.000 lei,  Etapa a II-a din  bugetul  local pe anul 2017,
pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile în anul 2017

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Ținând seama de alocarea din fondurile bugetului local pe anul 2017 al orașului Huedin pentru
activități  nonprofit  de  interes  local,  respectiv  Programul   anual  pe  2017  privind  finanțărille
nerambursabile, Etapa a II – a si luand in considerare procesul verbal nr. 5552/2017 al comisiei încheiat
în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local
al oraşului Huedin alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Luand in considerare referatul  nr.  5561/20.06.2017 înaintat   de direcția  economică  din cadrul
Primăriei  orașului  Huedin,  în urma  rezultatului  selecției  de  proiecte  consemnat  în  procesul  verbal al
comisiei de învățământ, sănăte, tineret și sport.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5562/20.06.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 20.06.2017.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin.2, lit.b,, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

      
   H O T Ă R Ă Ș T E

           Art.1. Se aprobă alocarea sumei de  51.000 lei , Etapa a II-a din bugetul local pe anul 2017  

cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și 

social  – cultural  pe anul 2017,  pentru proiectele  finanțate  din  fonduri nerambursabile  în  anul 2017,  

conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din cadrul

Primăriei orașului Huedin.
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