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

  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea   modificărea  unor  poziții  din anexa  la  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.59/2018,  privind
modificarea denumirii Titlului și Scopului unor proiecte de finanțare din fonduri nerambursabile ale  Bugetului
Consiliului Local Huedin în anul 2018.
        
       Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
           Ținând seama de referatul nr. 4014/20.04.2018 înaintat de d.na Morar Cristina în calitate de contabil în
cadrul Direcției Economice din cadrul  Primăriei orașului Huedin,  privind modificarea denumirii  Titlului și
Scopului unor proiecte de finanțare din fonduri nerambursabile ale Bugetului Consiliului Local Huedin, în anul
2018.

  Având în vedere  procesul verbal nr. 3140/20.03.2018 întocmit de comisia de evaluare și selecție a
proiectelor  finanțate  din fonduri nerambursabile pe anul  2018, și  H.C.L nr.  59/29.03.2018 privind alocarea
sumelor din bugetul local pe anul 2018 pentru aceste proiecte.

 Luând în considerare 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 modificarea unor poziții din anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr.59/2018,
astfel :

           4.Proiectul: «Lucrări ale clădirilor Parohiei Reformate din Bicalat» Scopul: Reparații curente la
clădirile parohiei -  iniţiat de Parohia Reformată Bicălatu -  Domeniul CULTE: 8.000 lei aprobat prin H.C.L
59/2018; - Titlu și Scop proiect eronat,   care va avea următorul conținut:

4.    Proiectul:  «Lucrări  de  întreținere  a  clădirilor  Parohiei  Reformate  din  Bicalat» Scopul:
Izolarea     termică a casei de rugăciuni si a casei comunitare (geamuri si usi termopane)-  iniţiat de Parohia
Reformată Bicălatu - Domeniul CULTE: 8.000 lei – Titlu si Scop proiect corect  din Formularul de cerere de
finantare.

10.  Proiectul:  «Pregatirea sportivilor de performanta»  Scopul :  Cuprinderea in programul de
pregatire si in programul competitional al tuturor sportivilor componenti ai cercului judo din cadrul
Clubului Copiilor Huedin cerc sportiv de performanta- initiat de Palatul Copiilor Cluj/Clubul     Copiilor
Huedin –  Domeniul  ACTIVITATI SPORTIVE:  10.000  lei  –  Titlu proiect  eronat,    care  va  avea  urmatorul
continut:

                                          10. Proiectul:«Pregatirea sportivilor de performanta si organizarea Concursului interjudetean de
judo pentru copii ,,Judo Club 1983'' editia a XI-a»   Scopul:   Cuprinderea in programul de pregatire si in
programul competitional al tuturor sportivilor componenti ai cercului judo din cadrul Clubului Copiilor
Huedin, cerc sportiv de performanta- initiat de Palatul Copiilor Cluj/Clubul     Copiilor Huedin – Domeniul
ACTIVITATI SPORTIVE: 10.000 lei – Titlu proiect corect din Formularul de cerere de finantare.

14. Proiectul:  «Cantina  Sociala  ,,Protopop  Dorel  Puscas  ''» Scopul:  Asigurarea,  prepararea,
servirea pranzului timp de 5 zile pe saptamana, de luni pana vineri, pentru un numar mediu zilnic de
100 persoane aflate in situatie de risc social, de pe raza teritoriala a Orasului Huedin, Judetul Cluj si din
satele limitrofe- initiat de Fundatia Culturala al Filantropica Protopop Aurel Munteanu- Domeniul CANTINA
SOCIALA: 25.000 LEI-  Denumire Solicitant si Scop proiect eronat,   care va avea urmatorul continut:

14.  Proiectul:  «  Cantina  Sociala  ,,Protopop Dorel  Puscas  ''» Scopul:   Oferirea de  servicii  sociale
specifice Cantinei Sociale persoanelor aflate in situatii  de risc social de pe raza teritoriala a orasului
Huedin  judetul  Cluj  si  din  satele  limitrofe-  initiat  de  Fundatia  Cultural  Filantropica Protopop  Aurel
Munteanu- Domeniul CANTINA SOCIALA: 25.000 LEI-  Denumire Solicitant   ș  i Scop proiect corect.
         Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin. 
Nr.80/25.04.2018 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș- Fekete Maria                       Cozea Dan
LS………………………


