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

                                                                            H O T Ă R Â R E
                privind  aprobarea completării anexei 13 - Categorii de proiecte/programe pentru cultele religioase,  cu
,,activități  de  asistență  socială,  cantină  socială,,  la  Regulamentul  privind regimul  finanțărlor  nerambursabile din
fondurile bugetului local al orașului Huedin

    Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016.

Având în vedere  referatul nr. 1707/22.02.2016 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei orasului

Huedin,  prin  care  se  solicită  aprobarea  completării  anexei  13  -  Categorii  de  proiecte/programe  pentru  cultele

religioase,   cu  ,,activități  de  asistență  socială,  cantină  socială,,  la  Regulamentul  privind  regimul  finanțărlor

nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Huedin, alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Tinând seama de proiectul de hotarare nr. 1708/22.02.2016 înaintat de prtimar  și avizat de comisia pentru

cultură, culte, invățământ, sănătate la sedinta din data de 26.02.2016.

    Luând în considerare prevederile art. 1, 2, 3, alin.1, 2 art.3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 22, 24, 29

din Legea nr. 350/2005 privind  regimul finanțărilor  nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități

nonprofit de ordin general, art.36, alin.1, 2, lit.b, d,alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1,3,4,5,6,10, lit.c, art.91, alin.5, lit.a,

pct.4 si 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  completarea  anexei 13  ,,Categorii de proiecte/programe pentru cultele religioase,, al  

Regulamentul privind regimul finanțărlor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Huedin, aprobat 

prin Hotararea Consiliului Local nr. 10/2015,  alocate pentru activități nonprofit de interes local cu : 

-  ,, activități de asistență socială, cantină socială”.

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează Comisia pentru verificarea si aprobarea

proiectelor pentru alocare finanțări nerambursabile și Direcția economică din cadrul Primariei Huedin.

 

Nr. 29/26.02.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:   1
Votat pentru:                              14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


