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

        H O T Ă R Â R E
privind aprobarea   prelungirii  asocierii cu Asociația Gheorghe Mureșan pe anul 2014, pentru derularea

proiectului ,,Educație prin Sport, programe de baschet pentru copii cu vârsta  între 8 - 13 ani, după orele de clasă,
în Sala de Sport a Orașului Huedin

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  24.01.2014.
         Având în vedere  adresa nr. 1/17.01.2014  înaintată de Asociația Gheorghe Mureșan,  prin care solicită
continuarea Programului ,, Educație prin Sport, programe de baschet pentru copii după orele de clasă – Liga de
baschet Ghiță Mureșan,, in Huedin pe anul 2014,  respectiv referatul nr. 354/17.01.2014  înaintat de consilier
Dezsi Norbert.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 355/2014 înaintat de primar și avizat de comisia  de
învățământ, cultură la ședința din data de 20.01.2014.

Tinand seama de  prevederile  art.  36,  alin.2, lit.d, alin.6,  lit.a,  pct.1, 3, 5,  6 ,  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 prelungirea asocierii cu Asociația Gheorghe Mureșan pe anul 2014, pentru derularea
proiectului ,,Educație prin Sport, programe de baschet pentru copii cu vârsta  între 8 - 13 ani, după orele de clasă,
în Sala de Sport a Orașului Huedin, conform anexei la prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2014,  a sumei de 1.500 lei / lună,  timp de 10 luni
pentru asigurarea unei părți a costurilor de funcționare a Programului de baschet gratuit, pentru copii cu vârsta
între 8 -13 ani,  din orașul Huedin.

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

Nr. 17/24.01.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Pavel Cosmin Cozea Dan
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