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H O T A R A R E 

Privind aprobarea alocarii sumei de 52.580,15 lei – reprezentând T.V.A , în 

cadrul  Programului PHARE  2004 – CES 

 

Consiliul local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.04.2008. 

Având în vedere adresa nr. 2640/2008, înaintată de dl.Tămaş Dorin în 

calitate de responsabil cu implementarea  Proiectului de îmbunătăţire a 

calităţii şi creşterea capacităţii de colectare selectiva a deşeurilor în Regiunea 

Huedin – Program PHARE 2004 – CES, respectiv referatul nr. 2644/2008 

depus de biroul buget finante contabilitate,  ţinand seama de necesitatea 

achitarii  facturilor la furnizorii de echipamente ( pentru a putea fi accesata 

ultima tranşă a fondurilor de la UE in cadruzl acestui program ) in procent de 

minim 70% din fondurile allocate in conturile proiectului , in prima transa de 

autoritatea contractanta si din fondurile reprezentan contributia primariilor 

partenere, se impune aprobarea achitarii sumei de 52.280, 15 lei reprezentând 

TVA afent facturilor, suma care va fi recuperate ulterior de la D.G.F.P . 

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 2645/2008, inaintat de primar 

şi avizat de comisia economica la şedinta din data de 21.04.2008. 

.  Luând în considerare prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006  privind 

Finantele Publice Locale ,  art. 38, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, lit.d, alin.6, lit.a, 

pct.11, 14 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 sumei de 52.580,15 lei reprezentand TVA ( 

corespunzator facturilor 333404/2008, 0000264/2008, 0000343/2008 , 198/2008) 

din fondul de rulment, suma care va fi recuperata ulterior de la D.G.F.P in 

cadrul implementarii,, Proiectului de îmbunătăţire a calităţii şi creşterea 

capacităţii de colectare selective a deşeurilor în Regiunea Huedin – Program 

PHARE 2004 – CES. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează 

compartimentul buget finante contabilitate din cadrul Primăriei Huedin. 

 

 Nr. 47/21.04.2008.        Consilieri total:               15 

       Consilieri prezenti:         14 

       Votat pentru:                  12 

       Abtineri:                           2 

Preşedinte de şedinţă, 

Sing. Sumedrea Iosif                           Contrasemnează Secretar, 

       Cozea Dan    


