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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea convenției de parteneriat între  Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină

Diakonia Cluj respectiv  alocarea lunară a sumei de 2.000 lei pe o perioadă de 4 ani,  începând cu anul
2014 , reprezentând cofinanțarea proiectului pentru activitățile de tip școală, după școală și serviciilor
sociale , socio – medicale în orașul Huedin

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  26.07.2013.
Având în vedere  adresa nr. 5365/2013  a Fundației Creștine Diakonia Cluj, prin care solicită

alocarea   sumei  de  2.000  lei  lunar,   pe  o  perioadă  de  5  ani  începând  din   anul  2014,   pentru
desfășurarea proiectului  de incluziune a romilor și altor categorii aparținând grupurilor vulnerabile
în  orașul  Huedin,  respectiv   referatul  nr.  5402/2013  înaintat  de  direcția  economică  din  cadrul
Primăriei Huedin.

Luând  în  considerare  proiectul  de  hotărâre  nr.  5504/2013  inaitat  de  Primar și  avizat  de
Comisia pentru activități economico- financiare si agricultura la sedinta din data de 22.07.2013.

Ținând seama de  prevederile art. 36, alin.2, lit.b, d, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.2  şi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1  Se   aprobă  convenția de parteneriat între Consiliul Local Huedin și Fundația Creștină
Diakonia Cluj,  privind înființarea serviciului de îngrijire medicală și  socio – medicală la domiciliul
persoanelor vârstnice, bolnave sau dependente și a unui program de incluziune socială și școlară a
copiilor romi,  conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea lunară a sumei de 2.000 lei, pe o perioadă de 4 ani  începând cu anul
2014,  sumă ce reprezintă  cofinanțarea proiectului pentru  activitățile  de  tip  școală,  după școală  și
serviciilor sociale respectiv socio – medicale,  în Orașul Huedin.

  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin.

Nr.100/26.07.2013 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Matiș Horea Dorin               Cozea Dan
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