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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

             H O T Ă R Â R E
               privind aprobarea  Contractului de Colaborare între Societatea Cultural -  Patriotică ,, Avram
Iancu ,, și orașul Huedin, privind sprijinirea organizării manifestărilor cultural - patriotice, în perioada
ianuarie -  iulie 2015, și alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pe anul 2015, pentru desfasurare
acțiuni cu caracter științific și social – culturale.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 26.06..2015.
Având  în  vedere  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  9/30.01.2015  prin  care  a  fost  aprobat

Programul activităților culturale, artistice şi sportive,  care vor fi organizate în anul 2015 de către Casa
de Cultură Huedin,  art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2015 prin care a fost aprobat bugetul
de venituri și cheltuieli al orașului Huedin pe anul 2015.

Luând în considerare referatul nr. 5595/22.06.2015, înaintat  de dl. Traica Nicolae în calitate 
de  director  al  Casei  de  Cultură  Huedin,  privind  aprobarea  desfășurării  la  data  de  11.07.2015  a  
manifestarii  cultural  artistice  ,,TRANSILVANIA,  O  ISTORIE  MEREU  TÂNĂRĂ,,  respectiv  lansarea  
numărului 59 al revistei ,, IANCULE MARE,, în parteneriat cu Societatea Cultural – Patriotică ,, AVRAM  
IANCU,, din Romania, cu sediul în Cluj Napoca,  str. Năsăud nr. 2,  și alocarea sumei de  1.000 lei pentru 
organizarea acestei manifestări.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5601/2015 înaintat de primar și avizat de ocmsiia 
pentru  cultură,  culte,  invațamant,  sănătate,  familie,  copii,  tineret  și  sport  la  ședința  din  data  de  
22.06.2015.

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 Contractul  de Colaborare între  Societatea Cultural  -   Patriotică ,,  Avram  
Iancu  ,,  și  orașul  Huedin,  privind  sprijinirea  organizării  manifestărilor  cultural  -  patriotice,  în  
perioada ianuarie -  iulie 2015.

Art.2.  Se  aprobă  alocarea  sumei  de  1.000  lei  din  bugetul  local  pe  anul  2015,  capitolul  
67.03.06/59.22 de la Casa de Cultură - ,, Acțiuni cu caracter științific și social – culturale,, .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul 
Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 83/26.06.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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