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

H O T Ă R Â R E
               privind aprobarea  radierii unor obiective cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Huedin,

aprobată prin H.C.L nr. 107/2008, obiective care nu vor mai fi susținute și implementate în noua Strategie de
Dezvoltare a Orașului Huedin în 2015 – 2020

               Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 27.02.2015.
Având în vedere  nota de conciliere nr. 9434/08.12.2014 a Curții de Conturi – Camera de Conturi Cluj,

privind  necesitatea reanalizării implementării în totalitate a Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată prin H.C.L
nr. 107/2008,  privitoare la amenajarea unui muzeu, înființarea unui post local de radio, amenajarea unei săli de
fitness și înființarea unor cluburi de dans/aerobic.

Luând în considerare faptul că aceste obiective nu sunt sustenabile spre a fi cuprinse în varianta finală a
Strategiei de Dezvoltare a orașului Huedin – perioada 2015 – 2020.

Ținând seama de referatul nr.1340/19.02.2015 înaintat de directorul Casei de Cultură Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1341/2015 înaintat  de primar și avizat de comisia pentru

cultură, culte, învățământ, sănătate, copii, tineret și sport la ședința din data de 23.02.2015.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  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  radierea unor obiective cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Huedin,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2008, obiective care nu vor mai fi susținute și implementate în
noua Strategie de Dezvoltare a orașului Huedin pe 2015 – 2020 astfel:

1. amenajarea unui muzeu;
2. înființarea unui post local de radio;
3. amenajarea unei săli de fitness; 
4. înființarea unor cluburi de dans/aerobic.

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

Nr. 36/27.02.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:     2
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela          Cozea Dan
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