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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  detalierii  sumelor prevăzute în bugetul local  pe anul 2012 pe activități la
capitolele- Casa de Cultura, Sport, Tineret, Servicii Religioase, și alte servicii în domeniul culturii,

recreerii și religiei

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2012.
Având în vedere  necesitatea defalcării sumelor prevăzute în buget la capitolele,, Spitale, Case

de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte servicii în domeniile culturii şi religiei,  în funcţie
de solicitările primite pentru desfăşurarea diferitelor manifestări cultural artistice şi sportive sau
pentru susţinerea activităţii cultelor religioase, respectiv referatul nr. 1461/20.02.2012 înaintat de
direcția economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea detalierii sumelor pe
activități. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1463/2012 înaintat de primar și avizat de
comisia de cultură,  la ședința din data de 20.02.2012.

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 detalierea  sumelor prevăzute în bugetul pe anul 2012,  pe activități la
capitolele:  Casa de Cultură, Sport, Tineret, Servicii Religioase şi alte servicii în domeniile culturii
recreerii  şi religiei,  în funcţie de solicitările primite,  pentru desfăşurarea diferitelor manifestări
cultural artistice şi sportive sau pentru susţinerea activităţii cultelor religioase,  astfel:

Cap. 67.02.03.06/59.22 – Casa de Cultură – Acțiuni cu caracter științific
    și social – cultural                                                                                        180.000 lei

- Festivitatea  inaugurării Casei de Cultură  35.000 lei
- ,, Femeia – prietenă, soție și mamă;; - 8 Martie                    600 lei
- Ziua Internațională a Maghiarilor                       4.000 lei
- Zilele Huedinului                  77.000 lei
- ,, Mâini de Aur ,, - Festivalul  Internațional de meșteșuguri

Tradiționale     1.000 lei
- Ziua Internațională a copiilor                      1.000 lei
- In memoriam – Avram Iancu                            700 lei
- Szent  Istvan – Festival Internațional de folclor

al minorităților maghiare    3.000 lei
- ,,Pe urmele strămoșilor”  - excursie documentară                     5.000 lei
- ,,Gyarmaty Zsigane” – zi comemorativă                      1.000 lei
- Zilele Grupului Școlar Huedin  – program literar muzical                     1.500 lei
- Centenar – Spitalul Huedin                 10.000 lei
- Ziua Națională a României                      8.000 lei
- ,, Dăruind din suflet,, activitate culturală caritabilă                             500 lei
- Kos Karoly – activități culturale     1.500 lei
- ,, E vremea colidelor! ,,                     2.000 lei
- Luminile sărbătorilor de iarnă                       500 lei
- Astăzi s-a născut Hristos! Reuniune corală creștină   1.000 lei
- Procesiunea trecerii anului 2012- ceremonial, artificii                                     7.000 lei
- Participarea formațiilor artistice ale orașului

la concursuri, festivaluri    6.000 lei
- Ziua pensionarilor     3.000 lei
- Colaboratori                     6.000 lei
- Ziua Internațională a Rromilor                     2.500 lei
- Gala premiilor de excelență     1.000 lei
- Zilele Bicalatului   1.000 lei

Cap.67.02.05.01/20.30.30 – Sport – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                    60.000 lei

- Asociația Sportivă ,, Vladeasa,, Huedin                       30.000 lei
- Cantonament  cercul  de judo – Clubul Copiilor                                6.000 lei



- Concurs de gimnastică ,, Nadia Comăneci,,                1.000 lei
- Clubul  de tenis  de câmp  – ,, sănătatea Huedin,,                3.000 lei
- Asociația sportivă,, Gheorghe Mureșan,,                           15.000 lei
- Activități  Sportive – Zilele Huedinului   3.000 lei

Cap.67.02.05.02/59.22 ,, Tineret ,, - Acțiuni cu caracter științific și social – cultural       20.000 lei

- Clubul Copiilor  Huedin 8.000 lei
- Centrul parohial pentru copii și tineret 3.000 lei
- Concursul ,, Kurutty” 1.200 lei
- Concursul de recitări de poezii ale autorului
- Kanyadi Șandor 1.200 lei
- Ansamblul de dansuri populare,, Suhanc” 2.600 lei
- Trupa francofonă,, Asentiment” 4.000 lei

Cap.67.02.06/59.12 ,, Servicii religioase – Susținerea Cultelor,,                                 60.000 lei

- Biserica ,, Vartolomeu” – Spital 2.500 lei
- Biserica din  cartierul Cetatea Veche 5.000 lei
- Biserica ,, Sfânta  Treime” , str. Poștei 3.000 lei
- Biserica Ortodoxă nr. 1                                       10.000 lei
- Protopopiatul Ortodox nr. 1                                       12.000 lei
- Biserica Greco Catolică                  2.500 lei
- Biserica ,, Betel “ 2.000 lei
- Biserica ,, Betania “ 2.000 lei
- Biserica ,, Gosen” 2.000 lei
- Biserica Adventistă de ziua a șaptea 1.000 lei
- Biserica Reformată Huedin                                     11.500 lei
- Biserica Reformată Bicalatu 3.000 lei
- Biserica Romano- Catolică 1.500 lei
- Biserica Baptistă(str. B.N.Antal) 1.500 lei
- Biserica de rit   nou (str. Garoafelor)            500 lei

Cap. 67.02.50,, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei                                25.000 lei

- Cantina socială întreținută de Protopopiatul Ortodox  Huedin                                12.000 lei
- Revista  ,, Claviaturi”              2.200 lei
- Revista ,, Kalotaszeg””              2.200 lei
- Publicație carte -  Alexandru Jurcan              1.000 lei
- Publicație  carte Ferencz Karoly              1.000 lei
- Republicarea autorizată a monografiei

orașului Huedin             6.000 lei
- Fond de rezervă                      600 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția  economică din
cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 33/24.02.2012 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Kozma Zoltan Cozea Dan

            
   


