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wrrARAKE 
pentru aprobarea cheltuielilor privind participarea elevilor calificati la 

Campionatul Mondial de Sall Scolar — Grecia 2013 

Consiliul Local al orasului Comane0i, judetul Baca* 
Avand in vedere: 
- referatul nr.29650/25.02.2013 prin care domnul Mihai Botez, referent 

Compartiment Cultura i sport, din cadrul UnitAtii Administrativ Teritoriale Orapl 
Comane§ti supune aprobarii Consiliului Local alocarea sumei de 9.800 lei 
reprezentand cheltuieli de cazare i transportul elevilor calificati la Campionatul 
Mondial $colar de Sall, ce se va desf4ura in localitatea Porto-Carras din Grecia, in 
perioada 06-15 mai 2013; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educatia fizica 
sportul, completatA i modificata ulterior; 

Tinand cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Comane§ti; 

In temeiul art.36, alin.(6), lit."a", pct3, pct.6 i al art.45 alin.1 din Legea 
Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicata, cu modilicarile §i 
completarile ulterioare, adopta urmatoarea 

tooTARAta 
Art.1 Consiliul Local al orawlui ComAne§ti aprobA alocarea de la bugetul 

local a sumei de 9.800 lei, reprezentand cheltuieli de cazare §i transport in vederea 
participarii elevilor calificati la Campionatul Mondial de $ah Scolar, care se va 
desfawra in localitatea Porto-Carras din Grecia, in perioada 06-15 mai 2013, 
conform proiectului anexa. 

Art.2 Compartimentul Audit intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului oraplui Comane§ti va verifica modul de derulare al proiectului, atat in 
perioada de deslawrare a acestuia, cat §i in termen de 30 de zile de la finalizare. 

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orawlui Comanqti, directiilor, serviciilor §i compartimentelor din cadrul 
UAT Orawl Comane§ti, pentru ducere la indeplinire. 

Presedinte de qedinta, 
Consilier local 
prof. Robert Laic, 410 

Contrasemneaza, 
Secretar 

jurist Daniela Chirild 

Nr.24 
Din 28.02.2013 



PROIECT 

Campionatul Mondial de Sah $colar — Grecia 2013 

• Titlul proiectului: 

Campionatul Mondial de Sah Scolar 2013 

• Scopul proiectului: 

Sustinerea performantei sahului comanestean pun promovarea elevilbr campioni la 
Campionatul Mondial de Sah Scolar, ce se va desfasura in perioada 06-15 mai 2013, in 
localitatea Porto-Carras in Grecia 

• Durata de desfasurare a proiectului: 

06-15 mai 2013 

• Justificarea proiectului: 

La Comanesti, se desfasoara, anual, mai multe competitii sahistice, 

atractive atat pentru tineri cat si pentru adulti. Acest inheres se datoareaza si 

Campionatului National de Sah Scolar ELISABETA POLIHRONIADE derulat in 

Cornane0, lac in care s-au aliniat la startul competitiei campionii comunelor, 

ora§elor de la §colile din zona. De altfel, Primaria ora§ului Comane§ti, este 

preocupata permanent de a mentine treaz interesul tinerilor pentru practicarea 

sahului pun organizarea celor trei competitii - Cupa MARTISORULUI, Trofeul 
COMANESTI din cadrul manifestarilor anuale consacrate ZILELOR ORAULUI, 

Cupa lu" MOS CRACIUN - cuprinse §i in calendarul sportiv anual al Directiei 

Judetene de Sport §i Tineret Bacau, un colaborator constant al activitatilor 

sportive din ora§ul nostru. 

• Grupul tinta: 
Beneficiari directi: 2 elevi din orasul Comanesti si profesorul insotitor 

Beneficiari indirecti: elevii pasionati de sah din orasul Comanesti, alti amatori de 

sah din comunitate 

• Buget propus: 
9.800 lei, reprezentand cheltuieli, cazare si transportul urmatorilor elevi si a 

cadrului didactic insotitor: 

1. Cazacu luliana — clasa a V-a 

2. Bulgaru Georgeta — a VII-a 

3. Prof. Ardeleanu Cristina Maria — toti de la Scoala ''Ciprian Porumbescu" 

Comanesti 

Director Scoala „Ci 	6-tunito u" Comanesti 
prof. A "i0ablriiVorts: s.  
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