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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea alocării  sumei necesare pentru susținerea desfășurării unor activități organizate cu ocazia ,, Zilelor
Huedinului ” 22 – 24 mai 2015.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 24.04.2015
Având în vedere Programul  cu principalele activități  culturale propuse a se desfășura în anul 2015. pct.6 –

Zilele Huedinului, aprobat prin H.C.L nr. 34/27.02.2015, precum și calendarul manifestărilor cultural artistice și sportive
organizate  cu ocazia  Zilelor Huedinului  22  –  24.05.2015,  respectiv  referatul  nr.  3544/20.04.2015  înaintat  de  direcția
economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care propune alocarea de sume pentru aceste activități.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 3549/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la ședinta din data de 20.04.2015.
          Luînd în considerare prevederile art.38 si 46  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată
cu Legea nr. 286/2006.

        H O T Ă R Ă Ș T E

              Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei  pentru organizarea concursului  ,, Mâini de Aur” -Festival 
Internațional de  mesteșuguri tradiționale -22.05.2015;                                                                                                                   
               Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 500 lei pentru premiu special din partea Consiliului Local la concursul ,,
Mâini de Aur,, -Festival International de meșteșuguri tradiționale 2015;
              Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 500 lei pentru premiu special din partea Primarului Orașului Huedin  la
concursul ,,Mâini de Aur ,, -Festival Internațional de meștesuguri tradiționale 2015; 
            Art.4. Se aprobă alocarea  sumei de 1.000 lei pentru concurs de poezie,  eseu  și  proză ,, Octavian Goga  - în
actualitate,,  22.05.2015, desfășurat în cadrul programului ,, Zilelor Huedinului – 22.05.2015.

   Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei  pentru desfășurare concursuri – activități sportive desfășurate în
cadrul programului ,, Zilelor Huedinului,, – 23.05.2015.
                 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din cadrul Primăriei
Orașului Huedin. 

Nr. 54/24.04.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Consilieri care nu participa la vot:       1
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela               Cozea Dan
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