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

H O T Ă R Â R E
               privind  aprobarea  alocării sumei de 2.000 lei , pentru organizarea  Zilelor Culturale  ,,Szent Istvan ,, în
orașul Huedin. 
             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.07.2015

Avand in vedere cererea  depusa de Organizatia UDMR Huedin, inregistrata sub nr. 6728/29.07.2015,
privind alocarea sumei de  2.000 lei pentru organizarea  zilelor Culturale ,, Szent Istvan ,,  în  orasul Huedin, cu
importanță deosebită pentru comunitatea maghiară din orașul Huedin.

Ținând seama de referatul nr. .6731/30.07.2015 inaintat de catre directia economică din cadrul 
Primariei Orasului Huedin,  privind  alocarea sumei de 2.000 lei pentru organizarea  Zilelor Culturale ,, Szent 
Istvan ,, în  orasul Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 6732/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de 
invatamant, cultură la ședința din data de 30.07.2015.

Având în vedere H.C.L nr. 34/2015 privind programul activităților culturale in cadrul Casei de Cultură 
pe anul 2015.

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 4, 5 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  alocarea sumei de 2.000 lei, pentru organizarea  Zilelor Culturale  ,,Szent Istvan ,, în  
orașul Huedin, astfel: 

               -       1.000 lei din fondul de rezervă (suma cuprină la punctul  20 din anexa  la Hotărârea Consiliului Local  
nr. 34/2015).

               -       1.000 lei de la punctul 17 ,, Colaboratorii ,, - cuprins în programul Proiect al activităților culturale 
propuse pentru a se desfășura în anul 2015, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 34/2015.

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

 

Nr. 98/30.07.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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