ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii sumei de 1.145 lei d.lui Mureșan A Ciprian Eugen – reparații orgă
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2014.
Având în vedere sesizarea înregistrată sub nr. 4292/02.06.2014 înaintată de Mureșan Ciprian Eugen,
prin care solcicită achitarea sumei de 1145 lei cu documente justificative, reprezentand contravaloarea
reparației unui intrument muzical deteriorat în urma funcționarii defectuoase a instalatiei electrice cu ocazia
manifestarilor cultural artistice de Zilele Huedinului, respectiv referatul nr. 88/2014 inaintat de dl Traica Nicolae
in calitatea de director al Casei de Cultura Huedin prin care solicită aprobarea sumei de 1145 lei cf. Documentelor
justificative pentru repararea instrumentului muzical.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4759/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 20.06.2014.
Ținând seama de adresa nr. 9/20.06.2014 al SC Electric Line SRL Huedin privind identificarea cauzelor
privind functionarea defectuoasă a instalatiei electrice folosita cu ocazia Zilelor Huedinului care a dus la
deteriorarea partiala a instrumentului muzical mentionat anterior, respectiv referatul nr. 4728/2014 inaintat de
director economic privind plata reparatiei instrumentului muzical.
Luând în considerare prevederile art. 36 alin.2, lit. b alin.4, lit.a si art. 46 din Legea nr. 215/2001 a
Administrației Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 1.145 lei, conform facturii nr. 107315 FV / 13.06.2014 și a bonului
fiscal 008387/13.06.2014, reprezentand c/v reparației instrumentului muzical – Orgă, deținut de dl. Mureșan A
Ciprian Eugen, cu domiciliul în orașul Huedin, str. A.Iancu , nr. 3, bl. A3, Ap.7, deteriorat din cauza instalației
electrice defecte cu ocazia manifestarilor culturale organizate de Zilele Huedinului, în perioada 30.05.2014 01.06.2014.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin.
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

