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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  alocarii de sume pentru activitati culturale  organizate de Casa de Cultură 

Consiliul local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2013.
       Ținând seama referatul nr. 2652/2013, înaintat  de dl. Traica Nicolae în calitate de director al
Casei de Cultură Huedin,  privind  aprobarea alocării sumei de 1.500 lei, pentru  desfășurarea
activității culturale,, Dorurile mele,, recital muzial  de romante, majorarea  cuantumului în sumă de
6.000 aprobată inițial în cadrul art.2 din H.C.L nr. 50/2013  - la suma de 12.000 lei ,al cap.
67.02.03.06/59.22 -  actiuni Casa de Cultură ( pct. 26 ,, Colaboratorii,, -   formații soliști vocali
/instrumentiști), alocarea sumei de 3.000 lei din cap. 67.02.03.06/59.22 -  actiuni Casa de Cultură
pentru finanțarea Programului Educational ,, Bunele Maniere,, pentru tinerii din grupuri
dezavantajate/defavorizate cu vârsta cuprinsă între  7- 15 ani,  al  comunitatii de rromi din  orașul
Huedin, activități  cuprinse în Programul  manifestărilor  culturale  anuale ale Casei de Cultură Huedin,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/25.01.2013. 

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 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 1.500 lei, pentru desfășurarea activității culturale 
,, Dorurile mele,, - recital muzical de romanțe, activitate cuprinsă în Programul  manifestarilor
culturale anuale ale Casei de Cultură,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  13/25.01.2013. 

Art.2. Se aprobă majorarea cuantumului în suma de 6.000 lei , sumă aprobată inițial în cadrul
art.2 din H.C.L nr. 50/2013 la suma de 12.000 lei al cap. 67.02.03.06/59.22 -  Casa de Cultura ( pct. 26 ,,
Colaboratorii,,   formații soliști vocali /instrumentiști).

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 3.000 lei din cap. 67.02.03.06/59.22 -  actiuni Casa de
Cultură  pentru finanțarea Programului educațional ,, Bune Maniere,, pentru tineri din grupuri
dezavantajate/defavorizate cu vârsta cuprinsă între  7- 15 ani,  pentru comunitatea de rromi al
Orașului Huedin.

Art.4. Se aprobă fondul de rezervă în cuantum de 4.500 lei,  rămas în cadrul
cap.67.02.03.06/59.22 -  Casa de Cultură. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează direcția economică din
cadrul Primăriei Huedin.
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