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CONSILIUL LOCAL 

 

     H O T A R A R E 

 Privind aprobarea, reabilitarea,  modernizarea infrastructurii culturale  şi 

dotarea  asezământului cultural al Casei de Cultura Huedin. 

 

  Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 08.09.2008. 

 Având în vedere  necesitatea accesari „Programului Prioritar Naţional Pentru 

Reabilitarea Modernizarea Infrastructurii Culturale şi  Dotarea Asezămintelor 

Culturale din Mediul Urban”, care să determine reabilitarea şi modernizarea Casei de 

Cultură Huedin, respectiv  şi a referatului compartimentului Contabilitate nr. 5416.  

 Tinand seama de proiectul de hotărare nr. 5417/2008, inaintat de viceprimar şi 

avizat de comisia economică la sedinta din data de 04.09.2008. 

 In temeiul art.36 alin. 2, lit. b, alint. 4 lit d, alint. 6, lit. a pct. 1, 4, 5 şi art 45 din 

Legea nr. 215/2001 republicată.  

  

     H O T A R A S T E 

 

Art. 1  Se aprobă reabilitarea, modernizarea infrastructuri culturale si dotarea 

asezamintului vultural al Casei Orasenesti de Cultura Huedin, investitie ce face parte 

din strategia de dezvoltare locala a orasului Huedin . 

Art. 2  Se aproba planul de activitate a Casei de Cultura Huedin pe urmatorii 3 

ani  ulteror relizarii investitiei in reabilitarea asezamantului cultural . 

Art. 3  Se aproba pastrarea destinatiei de asezamant cultural pentru Casa de 

Cultura Huedin pe o perioada de cel putin 15 ani de la momentul realizari obiectivului . 

 Art .4   Se aproba   asigurarea finantari din resurse proprii sau atrase de minim 

10% din valoarea proiectului ce se aloca de la bugetul de stat . 

 Art. 5   Se aproba cheltuielile de mentenanta si gestionare ainvestitiei, pe o 

peroada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in expluatare . 
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        Consilieri total:         15 

        Consilieri prezenti:   15 

        Votat pentru:             15 

         Votat impotriva: 

         Abtineri: 

             

Presedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,  

Prof. Cozea Silvia       Cozea Dan 


