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

  H O T Ă R Â R E
Privind  aprobarea defalcarii pe activități a sumelor prevăzute pentru organizarea acestora
aferente desfășurării ZILELOR HUEDINULUI ,,IN FLORAR LA HUEDIN,, în perioada 16 -19

mai 2019
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019 prin care a fost aprobat Programul

activitatilor culturale, artistice şi sportive care vor fi organizate în anul 2019 de către Casa de Cultură

Huedin.

Ținând seama referatul nr.4242/23.04.2019 înaintat de Traica Nicolae în calitate de director al

Casei de Cultură  Huedin, privind aprobarea defalcarii pe activitati a sumelor prevăzute pentru

organizarea acestora aferente desfășurării ZILELOR HUEDINULUI ,,IN FLORAR LA HUEDIN,, în

perioada 16 -19 mai 2019.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 4243/23.04.2019 inaintat de primar și avizat de

comisia pentru cultură, culte, invatamant, sanatate la ședinta din data de 24.04.2019.

Potrivit  prevederilor  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 A R A S T E

Art.  1   Se  aprobă  defalcarea  pe  activități  a  sumelor  prevăzute  pentru  organizarea  acestora

aferente desfășurării ZILELOR HUEDINULUI ,,IN FLORAR LA HUEDIN,, în perioada 16 -19 mai

2019, pct. 8 din Programul acitvitatilor culturale organizate în anul 2019 de Casa de Cultură Huedin,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/25.02.2019,  astfel:

-      Activităţi sportive concursuri....................................................................................1.800 lei

1. ,,Octavian Goga în actualitate,, concurs de poezie, eseu și proză-Editia aVI-a...........700 lei

2. Mâini de aur - festival internaţional de meşteşuguri tradiţionale.............. ............. 5.000 lei

3. Activități comune cu reprezentanții delegațiilor orașelor înfrățite cu orașul Huedin(masă,

cazare, excursii), servit masa formațiile artistice și soliști vocali, invitații oficiali, Servicii de

salubritate, paza și materiale de promovare ............................................................23.500 lei

2. Spectacol artistic.............................................................................................................40.000 lei

3. Foc artificii......................................................................................................................10.000 lei

TOTAL:.......................................................................................................................................81.000 lei

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia economica din

cadrul Primăriei Huedin si Casa de Cultura Huedin.

Nr.70/24.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela     Cozea Dan
LS………………………


