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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea alocării sumei de 1.800 lei pentru derularea  unui proiect de amenajare spatii verzi

, proiect derulat in parteneriat cu Asociatia Culturala ,, Kos Karoly,, Huedin

Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.02.2012
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 1535/2012 înaintată de Asociația Culturală 

 Kos Karoly, în derularea proiectului de înființare spații verzi lansat de MOL Romania și Fundația
pentru Parteneriat, cu  participarea  Consiliului Local Huedin cu o contribuție de 20% pentru
realizarea proiectului , în sumă de 1.800 lei din bugetul local, din valoarea totala a Proiectului de
10.800 lei  respectiv referatele nr. 1544,  1546/2012 înaintate de directia economică  și
compartrimentul UAT din cadrul Primariei  Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 1598/2012 înaintat de Primar și avizat de Comisia
de Urbanism la ședința din data de 24.02.2012.

     Luând în considerare prevederile art 36, alin.,2, lit. c, , , alin 5 lit.c, alin.6 lit.a, pct.10,11  şi  art.
45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se  aprobă  alocarea sumei de 1.800 lei, care reprezintă 20% din suma maximă care
poate fi accesată de 9.000 lei,  pentru derularea unui  proiect de amenajare a unui parc - spatiu verde,
situat in Huedin str. P.ta Victoriei fn,( în spatele Catedralei Ortodoxe ), amplasament înscris în C.F. 29 –
Huedin, nr. topografic 150,  proiect derulat in parteneriat cu Asociația Culturală  ,,  Kos Karoly,,
Huedin.

Art.2. Presenta hotărâre se  comunică directiei economice , compartimentului de urbanism din
cadrul Primariei Huedin și Asociației ,, Kos Karoly,, Huedin. 

Nr. 34/24.02.2012 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 14

                 1 Consilier nu a votat

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
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