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

                                                                                  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea alocării sumei  1.250 lei  pentru premierea a 5 familii care  au împlinit  50 ani de căsătorie 
în anul 2015, în cuantum de 250 lei/familie. 

                  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 25.09.2015.
Având în vedere  referatul nr. 8312/25.09.2015 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de director

executiv economic în cadrul Directiei economice al orasului  Huedin,  prin care solicită  aprobarea alocării
sumei de 1250 lei pentru premierea  a 5 familii care au împlinit  50 ani de căsătorie în anul 2015, cu ocazia
Zilei Pensionarilor din 01.10.2015 și ținând seama de  tabelul nominal  înregistrat sub nr. 8301/25.09.2015
întocmit în baza cererilor  depuse. 

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 8317/25.09.2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, invatamant, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 25.09.2015.
          Luînd în considerare prevederile art.38 si 46  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
modificată cu Legea nr. 286/2006.

         H O T Ă R Ă Ș T E

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei  de 1.250 lei  pentru premierea a 5 familii care  au împlinit  50 ani de
căsătorie în anul 2015, în cuantum de 250 lei/familie. 

Art.2. Suma de 1.250 lei destinată premierii a 5 familii care  au împlinit  50 ani de căsătorie în anul
2015, se va aloca din din bugetul local  cap. 67.03.06/59.22 -Casa de Cultură – Acțiuni cu caracter științific și
social – cultural, după cum urmează: 

- 1.250 lei de la punctul 18 - ,, Participarea formațiilor artistice ale orașului la diferite concursuri,
festivaluri județene,  interjudețene și internaționale” - cuprins în Programul Proiect al activităților culturale
propuse pentru a se desfășura în anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 34/27.02.2015.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Economică din cadrul 
primăriei Orașului Huedin.

 Nr. 121/25.09.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:   2  
Votat pentru               13

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius                        Cozea Dan

            
   


