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      H O T Ă R Â R E

privind aprobarea creditelor bugetare pentru acțiunea ,,Transilvania-o istorie mereu tânără” cu 
2.500 lei, aprobarea sumei de 20.000 lei pentru participarea echipei de fotbal la Faza Finală a competiției 
“Cupa A.O.R”Asociația Orașelor din Romania.

               Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

             Având în vedere Referatele nr.6691 și  nr.6692/20,07,2017 înaintate de d-nul Traica Nicolae în

calitate de director  al  Casei  de  Cultură a  Orașului Huedin,  prin care  solicită suplimentarea  creditelor

bugetare pentru  acțiunea ,,Transilvania-o istorie mereu  tânără” cu 2.500 lei  prin diminuarea creditelor

bugetare  repartizate  pt.acțiunea Ziua  învățătorului în  sumă de  2.500  lei  aprobat  prin

H.C.L.nr.43/31.03.2017 pct.8 din anexa, respectiv alocarea sumei de 20.000 lei pentru participarea echipei

de fotbal la Faza Finala a competitiei “Cupa A.O.R”Asociatia Oraselor din Romania,  prin diminuarea

creditelor  bugetare  repartizate  pt.actiunea  Zilele  Huedinului  în  sumă de  20.000  lei  aprobat  prin

H.C.L.43/31.03.2017 pct.6 din anexa.

Ținând seama de referatul nr. 6716/20.07.2017 înaintat de  direcția economică din cadrul Primăriei

orașului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 6726/20.07.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 21.07.2017. 

Luând în considerare prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

actualizata cu modificările și completările ulterioare,  art.36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a,  şi  art. 45  din Legea

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

       H O T Ă R Ă Ș T E

 Art.1 Se aprobă creditele bugetare pentru acțiunea ,,Transilvania-o istorie mereu tânără” cu 2.500

lei prin diminuarea creditelor bugetare repartizate pentru acțiunea Ziua învățătorului în sumă de 2.500 lei,

aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/31.03.2017.

  Art.2. Se aprobă suma de 20.000 lei pentru participarea echipei de fotbal la Faza Finală a 

competiției “Cupa A.O.R”Asociația Orașelor din Romania, prin diminuarea creditelor bugetare repartizate

pentru acțiunea ,,Zilele Huedinului,, în sumă de 20.000 lei, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

43/31.03.2017.

           Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează  Direcția economică din

cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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