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

H O T Ă R Â R E
privind  alocarea  sumelor  din  bugetul  local  pe anul  2016 cap.67.50.00/59.22  ,,  Alte  servicii  
în domeniul culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul 
2016, Etapa a II-a .

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

Ținând  seama  de   Anunțul  de  participare  privind  acordarea  finanțărilor  nerambursabile  din
fondurile  bugetului  local  al  orașului  Huedin  pentru  activități  nonprofit  de  interes  local,  respectiv
Programul  anual pe 2016 privind finanțărille nerambursabile,  Etapa a II – a și  a  dosarelor  aferente
proiectelor depuse până la termenul limită stabilit, respectiv data de 22.08.2016 și transmise comisiei de
cultură,  culte,  învățământ,sănătate,  familie,  copii,  tineret  și  sport,  spre verificare si validare,  respectiv
procesul  verbal  al  comisiei  incheiat  in  conformitate  cu  Regulamentul  privind  regimul  finanțărilor
nerambursabile  din fondurile  bugetului  local  al  oraşului  Huedin alocate pentru  activități  nonprofit  de
interes local (Anexa la H.C.L nr.10/30.01.2015), și ținând seama de referatul nr. 7015/23.08.2016 înaintat
de direcția  economică din  cadrul Primăriei  orașului Huedin,  în urma rezultatului selecției  de proiecte
consemnat în procesul verbal al comisiei de invatamant, sanate , tineret si sport.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 
Ţinând seama de 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 A R A S T E

           Art.1. Se aprobă alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2016 cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii 
în domeniul culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, pe anul 2016  
Etapa a II-a,  în urma rezultatului selecției de proiecte consemnat în procesul verbal  al comisiei de  
evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  nerambursabile ale bugetului local Huedin în  anul  
2016, astfel:

1. Proiectul: ,,Educație prin mișcare și activități fizice,,
Scopul proiectului: practicarea sportului pentru sănătate, educație, recreere, ca parte integrantă a modului 
de viață, în vederea menținerii sănătății, copiilor și tinerilor 
Domeniul: TINERET                                        -      5.000 lei

2. Proiectul: Finanțarea proiectului de renovare a bisericii reformate din Huedin, proiect cofinanțat 
de către statul Român și Uniunea Europeană, proiect inițiat de către Parohia Reformată Huedin     

Domeniul: CULTE -      7.000 lei

3. Proiectul : Automatizare clopote și consolidare structură clopote
Scopul: Reparații și sonorizare, proiect inițiat de Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime – Huedin II      
Domeniul: CULTE -     10.500 lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directia economica din  cadrul

Primăriei Huedin.

   Suma totală alocată acestor proiecte este de 25.700 lei , din care suma de 22.500 lei  s-a alocat
pentru proiecte, iar suma de 3.200 lei rămâne în fondul de rezervă. 
Nr.84/30.08.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 13
Consilieri care nu au votat:   2

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Lazea Constantin                         Cozea Dan
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