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

    H O T Ă R Â R E
         privind aprobarea alocarii sumei de 250 lei /familie pentru premierea familiilor care împlinesc 50 ani de
căsătorie în anul 2019, ( 20 familii ), care au domiciliul actual în orașul Huedin

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere referatul nr.8436/20.09.2019 înaintat de dl. Traica Nicolae în calitate de director al

Casei de Cultura Huedin, prin care propune aprobarea premierii familiilor care au împlinit 50 ani de căsătorie

în anul 2019.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8437/20.09.2019  inaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.09.2019.

Luînd în considerare prevederile art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale,

respectiv art.  129,  alin.1,  2,  lit.d,  alin.7,  lit.d,  e,f,   art.139,  și  art.  196,  alin.1,  lit.a  din OUG nr.  57/2019

 privind Codul Administrativ

         H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 250 lei /familie pentru premierea familiilor care  împlinesc  50

ani de căsătorie în anul 2019, ( 20 familii ) și care au domiciliul actual în orașul Huedin.

Art.2. Se aprobă plata sumei de 5000 lei din sumele prevăzute la pct.7 din Programul cu principalele

activităţi culturale propuse a se desfăşura  în anul 2019 de/şi prin Casa de Cultură Huedin, aprobat prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 28/25.02.2019, respectiv Hotărârea Consiliului Local  nr. 70/24.04.2019.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredionțeaza  Direcția economică din cadrul

Primăriei Orașului Huedin.

Nr.130/27.09.2019

Consilieri total:        15

                                                                                                        Consilieri prezenti: 13
                                                                                                        Consilieri absenți:   2
                                                                                                        Consilieri care nu au votat     3
                                                                                                        Votat pentru: 10

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


