
privind alocarea unor sume pentru 
dcsfãurarea unor activitãti sportive 

Consiliul local al oraului ComAnefli, judetul Bacãu Intrunit In edinta ordinarä din data 
de 11.07.2016; 
Avãnd In vedere: 

- adresa nr.162 din 14.06.2016 prin care Scoala Gimnaziala ..Ciprian Porumbescu" 
Comãneti solicita suma de 450 lei pentru participarea elevilor La faza finala a 
Concursului National 5colar de Sah ,,Elisabeta Polihroniade". cc se va desfura la Wile 
Olaneti In perioda 16-19.06.2016; 

- referatul inregistrat cu nr. 40 355 din 5.07.2016, prin care Compartimentul cultura i 
sport, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului, propune aprobarii Consiliului 
Local, alocarea de la bugetul local a sumei de 450 lei pentru participarea elevilor la faza 
finala a Concursului National 5colar de Sah ,,Elisabeta Polihroniade", de la Wile 
Olanefli in perioda 16-19 iunie 2016; 

- expunerea de motive nr.40355/b din 5.07.2016 a Prirnarului oraului Comaneti; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

in conformitate Cu prevederile: 
- 	Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- 	Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
- 	Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul. completata si modificata ulterior; 

In temeiul dispoziii1or art. 48, aIm. (2), art. 115 aIm. (1) lit."b", din Legea 
nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicatä cu modificärile i completArile 
ulterioare, adoptã urmätoarea 

Art.! Consiliul Local Comane5ti aproba alocarea sumei de 450 lei de La bugetul local 
$colii Gimnaziale ,,Ciprian Porumbescu,, - reprezentând finantare  coniplementara conform 
Legii nr. 1/201 I a educatiei nationale, art. 105, alin.(2), lit. h, pentru participarea elevilor La faza 
finalà a Concursului National Scolar de Sah ,.Elisabeta Polihroniade". CC SC va desthura la 
Baile OIaneti In perioda 16-19 iunie 2016; 

Art.2 	Prezenta hotaráre se va comunica Institutiei Prefectului .iudetului  Bacãu. 
Prirnarului oraului Comäneti. 5colii Gimnaziale ., Ciprian Porumbescu,, Cornaneti, 
institutiilor, directiilor i serviciilor interesate, pentru ducere Ia indeplinire. 

Precdinte de edinta, 
Consiikfl== 

Contrasemneaza, 
Secretarul oraului, 
Jurist Daniela Chirila 
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