
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 

H O T Ă R Â R E 

       privind aprobarea  rectificării sumelor alocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 

(Programul activităților și bugetul alocat acțiunilor culturale pe anul 2018), prin diminuarea sumei de 
15.000 lei neutilizată, de la poziția 8 ,,Zilele Huedinului” și suplimentarea acțiunii,, Centenarul Marii 

Uniri” pozitia 17 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 cu suma de 15.000 lei  

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de 26.10.2018. 

 Având în vedere cererea nr. 96/23.10.2018  depusă de  Fundația Cultural Filantropică Protopop 

Aurel Munteanu Huedin, inregistrata la primaria Huedin sub nr. 9119/24.10.2018 prin care solicită 

acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.000 lei  pentru ,, Trenul Unirii”  avand în vedere 

importanța și semnificația  evenimentelor  ce se vor desfașura la Alba Iulia la 1 Decembrie 2018, la care 

vor participa și cetățeni ai orașului Huedin. 

 Ținând seama  de referatul nr. 139/24.10.2018 înaintat de  dl. Traica Nicolae in calitate de Director 

al Casei de Cultură Huedin, prin care  solicita aprobarea  rectificarii bugetului local  prin diminuarea 

sumei de 15.000 lei nefolosita, de la poziția 8 ,,Zilele Huedinului” aprobată prin Hotararea Consiliului 

Local nr. 44/23.02.2018 și suplimentarea acțiunii,, Centenarul Marii Uniri” pozitia 17 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 cu suma de 15.000 lei, astfel valoarea totală a acțiunii de la pozitia nr. 

17 ,,Centenarul Marii Uniri ,, este de 70.000 lei. 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9150/25.10.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 26.10.2018. 

 Luând în considerare prevederile art. 49, alin. 4 5, 6, 7, art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale actualizată cu modificările și completările la zi,  art. 36, alin.2, lit.b,, alin.4, lit.a, 

alin.6, lit.a, pct. 4, 5, 6, 19 , lit. c  şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale cu 

modificarile la zi. 

          H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art. 1. Se aprobă  rectificarea sumelor alocate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 

(Programul activităților și bugetul alocat acțiunilor culturale pe anul 2018), prin diminuarea sumei de 

15.000 lei neutilizată, de la poziția 8 ,,Zilele Huedinului” și suplimentarea acțiunii,, Centenarul Marii 

Uniri” pozitia 17 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/23.02.2018 cu suma de 15.000 lei, astfel 

valoarea totală a acțiunii de la poziția nr. 17 ,,Centenarul Marii Uniri''  este de 70.000 lei. 

 Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia economica din 

cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.166/26.10.2018     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 
                   Votat pentru   14 

       Consilieri care nu au votat:          1 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 
Ec. Vălean Alexandru                          Cozea Dan 


