
R O M A N I A                                                     
JUD. CLUJ 
ORASUL HUEDIN 
CONSILIUL LOCAL      
 

                                                        
H O T Ă R Â R E 

privind   aprobarea plăţi sumei de 45.122,89 lei  către CNI – SA Bucureşti  in cota de 26,7%, 
reprezentând furnizare şi montare dotări in cadrul Proiectului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii  culturale  
 
 

          Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 29.04.2011. 
Avand in vedere adresa  nr. 2544/14.04.2011 a Companiei Naţionale de Investiţii, inregistrată 

la noi sub nr. 3634/2011, referitor la cota de cofinanţare de 26,7%, în sumă de 45.122,89 lei 
reprezentând furnizare şi montare dotări  în cadrul ,, Programului prioritar naţional pentru 
reabilitarea, modernizarea infrastructurii  culturale şi dotarea de sedii pentru aşezămintele culturale 
din mediul mic urban – obiectiv – Aşezământ Cultural , din oraşul Huedin, judetul Cluj, respectiv 
referatul nr. 3659/2011  înaintat de Directia economică din cadrul Primăriei Huedin. 

   Ţinând seama  de proiectul de hotărâre nr. 3710/2011 înaintat  de Primar şi avizat de 
Comisia economică din cadrul Primăriei Huedin. 
                    Luând în considerare prevederile OUG nr. 118/2006, privind aşezămintele culturale, OUG nr. 
65/2007 , Ordinul M.D.L.P.L /MCC/2008 privnd aprobarea ghidului operational pentru programul 
National privind aşezămintele culturale, Ordinul MDRL nr. 597/ 2009, Legea nr. 143/2007 , art. 36, 
alin. 1, 2, lit.b, c, alin.4, lit.a, d, alin.6, lit.a, pct.4 şi  art. 45  din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei 
Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 
  
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1 Se aprobă  plata sumei de 45.122,89 lei,  către  Compania Naţională de Investiţii SA 
Bucureşti,  referitoare  la cota de cofinanţare de 26,7%,  reprezentând furnizare şi montare dotări  în 
cadrul ,, Programului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii  culturale şi 
dotarea de sedii pentru aşezămintele culturale din mediul mic urban – obiectiv – Aşezământ Cultural , 
din oraşul Huedin, judetul Cluj, 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia economică 
cadrul Primăriei  Huedin. 

 
  
Nr. 78/29.04.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 14 
       Votat  pentru :  14 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Buzaş Fekete Maria     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 


