
 R O M A N I A                                                   

JUD. CLUJ  

CONSILIUL LOCAL 

 

    H O T A R A R E 

Privind aprobarea alocarii sumei de 18.200  lei c/v tichete cadou  pentru 

personalul din invatamant.    

                                              

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.04.2008.  

 Având în vedere adresele nr. 720/2008 a Liceului Teoretic O.Goga 

Huedin, nr. 785/20088 a Grupului Scolar Huedin si Gradinita nr. 1 Huedin 

prin care se solicita aprobarea acordarii tichetelor cadou pe anul 2008,  

respectiv referatul nr. 2027/2008 depus de compartimentul buget finante 

contabilitate. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2622/2008,  înaintat de 

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

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 193/2006,  privind acordarea 

tichetelor cadou respectiv H.G nr. 1317/2006 de aprobare a Normelor 

Metodologice de aplicare a legii,  art. 48 din Contractul Colectiv de Muncă la 

nivel de ramură învăţământ 2007 – 2008, H.C.L nr. 12/2008,  privind 

aprobarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2008, O.U.G privind 

reglementarea  acordarii tichetelor cadou pentru personalul din invatamant 

respectiv 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 18.200 lei 

pentru plata c/v a 2 tichete cadou in valoare totala de 100 lei pentru  

personalul din invatamant al unitatilor  din orasul Huedin astfel: 

- Liceul O. Goga                                   - 5.700 lei 

- Grupul Scolar Huedin                      - 9.600 lei 

- Gradinita nr. 1 Huedin                     - 2.900 lei  

 Art.2. Suma prevazuta la art.1 va fi virata din nou in fondul de rulment 

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

alocate de Consiliul Judetean Cluj. 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredintează 

compartimentul buget finante contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 

 

Nr. 46/21.04.2008        Consilieri total:          15 

       Consilieri  prezenti:   14 

       Votat pentru:             12 

       Abtineri:                       2 

Preşedinte de şedinţă,                                  

sing. Sumedrea Iosif    Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 


