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

H O T Ă R Â R E
 privind  aprobarea  alocării sumelor din bugetul local pe anul 2015,  în urma rezultatului selecției de proiecte, al comisiei
de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din fonduri  nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2015

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 24.04.2015
Având în vedere Procesul Verbal nr. 2942/30.03.2015 al Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor finanțate din

fonduri  nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2015, privind proiectele validate pe baza criteriilor prevăzute
în Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile  bugetului local al oraşului Huedin alocate
pentru  activități  nonprofit  de  interes  local  (Anexa  la  H.C.L  nr.  10/30.01.2015),  și  ținând  seama  referatul  nr.
2993/31.03.2015, înaintat  de direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin, în urma rezultatului selecției de
proiecte consemnat în procesul verbal nr. 2942/30.03.2015.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3502/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare,  la ședința din data de 20.04.2015.

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b,, alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c  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 alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2015, cap.67.50.00/59.22 ,, Alte servicii în domeniul 
culturii, recreerii și religiei/ Acțiuni cu caracter științific și social – cultural, în valoare de 110.000 lei, în urma rezultatului 
selecției de proiecte consemnat în procesul verbal nr.  2942/30.03.2015 al comisiei de evaluare și selecție a proiectelor  
finanțate din fonduri  nerambursabile ale bugetului local Huedin în anul 2015, după cum urmează:

1. Proiectul: Programe de baschet pentru copii - Liga Ghiţă Mureşan -
 iniţiat de Asociaţia Gheorghe Mureşan - Domeniul SPORT:.......................................................................... 10.000 lei

2. Proiectul: Finanţare editare şi tipărire Revista Kalotaszeg - 
iniţiat de Asociaţia Culturală Pro Kalotaszeg - Domeniul CULTURĂ: …........................................................2.500 lei

3. Proiectul: Pregătirea Sportivilor şi organizarea Concursului 
 interjudeţean de judo „Club 1983“ ediţia a VIII-a - iniţiat de palatul Copiilor Cluj / 

„Clubul Copiilor Huedin - Domeniul SPORT:................................................................................................... 7.000 lei
4. Proiectul: Cantina socială - iniţiat de Fundaţia Cultural Filantropică

 Protopop „Aurel Munteanu“ - Domeniul TINERET:...................................................................................... 26.200 lei
5. Proiectul: Folclor românesc în context transfrontalier - 

 iniţiat de Asociaţia „Actived 2013“ - Domeniul CULTURĂ:............................................................................. 4.000 lei
6. Proiectul: Excelenţa în educaţie -

 iniţiat de Asociaţia „Actived 2013“ - Domeniul TINERET:............................................................................... 4.000 lei
7. Proiectul: Educaţie şi sănătate prin sport şi mişcare - 

 iniţiat de Asociaţia „Actived 2013“ - Domeniul SPORT:.................................................................................. 11.300 lei
8. Proiectul: Tabără de muzică pentru copii şi tineri -

 iniţiat de Parohia Reformată Bicălat - Domeniul TINERET:............................................................................ 3.000 lei
9. Proiectul: Lucrări de întreţinere a clădirilor parohiei reformate

  din Bicălatu - iniţiat de Parohia Reformată Bicălat - Domeniul CULTE:........................................................ 5.000 lei 
10. Proiectul: Înfiinţarea Casei artelor „Gyarmathy Zsigáné“ -

 iniţiat de Parohia Reformată Huedin - Domeniul CULTE:.............................................................................. 15.000 lei
11. Proiectul: Cheltuieli transport deplasare festivaluri - Suhanc -

 iniţiat de Liceul Tehnologic „Vlădeasa“ Huedin - Domeniul CULTURĂ: …....................................................4.050 lei
12. Proiectul: Centrul Catehetic „Protopop Martir Aurel Munteanu“ -

 iniţiat de Parohia Ortdoxă Huedin II - Domeniul CULTURĂ:.......................................................................... 3.000 lei

            13. Fond de rezervă................................................................................................................................14.950 lei

TOTAL : ...............................................................................................................................................................110.000 lei 

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

Nr. 55/24.04.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela               Cozea Dan

 LS……………………………


