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CONSILIUL LOCAL 

 

    H O T A R A R E 

 Privind aprobare alocare suplimentar  a sumei de 31.800  lei  pentru 

organizarea  şi desfăşurarea manifestărilor cu ocazia ,, Zilelor Huedinului,, 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.04.2008. 

 Având în vedere necesitatea asigurarii sumelor necesare in vederea 

organizării şi desfăşurării manifestărilor cultural artistice si sportive, 

respectiv de primire si gazduire a delegatilor din localităţile infratite cu orasul 

Huedin care participa la aceste manifestari in perioada 16 – 18 mai 2008, 

respectiv a referatului nr.  2623/2008 depus de comp. buget finante 

contabilitate  din cadrul Primariei Huedin. 

 Luand în considerare proiectul de hotărâre nr. 2624/2008, înaintat de 

primar şi avizat de comisia economică la şedinţa din data de 21.04.2008. 

 Tinând seama de prevederile  H.C.L nr. 12/2008,  privind aprobarea 

bugetului C.L.H /2008, art. 58, alin.2, 4, din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, art. 38, alin.1, lit.b, alin.4, lit.a  şi  art. 46   din Legea  

nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

  

     H O T A R A S T E  

 
 Art.1. Se aprobă alocarea din fondul de rulment a sumei de 31.800  lei , 

suplimentar faţă de sumele aprobate în buget cu această destinaţie,  pentru 

organizarea şi desfăşurarea  manifestărilor  cultural artistice şi sportive, 

respectiv de primire gazduire a delegatiilor din localităţile înfrătite cu oraşul 

Huedin,  cu ocazia ,, Zilelor Huedinului,, în perioada 16 – 18 mai 2008. 

 Art.2. Suma prevazută la art.1 va fi virată din nou în fondul de rulment 

la o ulterioară rectificare a bugetului cu sume pentru echilibrarea acestuia,  

alocate de Consiliul Judetean Cluj. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează 

compartimentul buget finanţe contabilitate. 

 

Nr. 42/21.04.2008.   

     Consilieri total:                  15 

     Consilieri prezenti :           14 

     Votat pentru :                    13 

     Abtineri:                               1 

Presedinte de şedintă, 

Sing. Sumedrea Iosif                 Contrasemnează Secretar, 

                Cozea Dan 

 

 

 


