
R O M A N I A                                                          
JUD. CLUJ                                                                  
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
Privind repartizarea unor sume din bugetul local,  pe anul 2008 

 
       Consiliul Local Huedin întrunit în şedinta ordinara din data de 25.02.2008. 
 Având în vedere  aprobarea bugetului Consiliului Local pe anul 2008. 
 Tinand seama de proeictul de hotărare  înaintat de comisia de învătamant 
cultură la şedinta din data de 19.02.2008, prin care s-a aprobat alocarea unor sume 
pentru activitati şi manifestări culturale organizate in anul 2008. 
 Luând în considerare prevederile art. 38, alin. 2, lit.d, alin. 6, lit.a, pct.1, 4, 5 si  
art. 46 din legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 
286/2006.  

H O T A R A S T E 
          Art.1. Se aprobă alocarea unor sume din bugetul pe anul 2008, pentru unele 
manifestări culturale astfel: 

- 3.000 lei pentru editarea suplimentului revistei culturale,, Claviaturi ,,de la 
capitolul cultură. 

- 2.500 lei pentru editarea revistei,, Kalotoszeg,, de la capitolul cultură. 
- 4.000 lei pentru susţinerea manifestărilor educative ,, Antidrog 2008,, de la 

capitolul tineret. 
- 2.500 lei pentru manifestarile organizate de ,, Societatea Avram Iancu,, de la 

capitolul cultura. 
- 3.500 lei pentru organizarea la data de 15 martie a ,, Zilei Nationale a 

Maghiarimii,, la capitolul cultura. 
- 5.000 lei pentru organizarea cantonamentului Echipei de Judo,  de la Clubul 

Copiilor, de la capitolul Sport. 
- 32.000 lei pentru sustinerea parteneriatului cu,  Clubul Copiilor -  de la 

capitolele tineret si cultură. 
- 40.000 lei pentru unitatile scolare din orasul Huedin astfel: 

o Grup Scolar                     - 16.000 lei 
o Liceul O.Goga Huedin    -  16.000 lei 
o Gradinite                          -   8.000 lei  

 Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se incredintează compartimentul buget finante 
contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 
 
Nr. 25/25.02.2008.   

 Consilieri total:               15 
          Consilieri prezenti:       14 
           Votat pentru :                  14 
Preşedinte de şedinţă, 
Prof. Ban Sorin Constantin                                                       Contrasemnează Secretar, 
                                    Cozea Dan 


