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privind alocarea unor sume de bani pentru desfãurarea concursutui de sah
"Trofeul Cománefli", editia a X-a
Consiliul local a! orau1ui Cománefli, judeçul BacAu intrunit in edin4á ordinarA din data
de 25.08.2016;
Având In vedere:
- Adresa nr.206 din 28.07.20 16 prin care Scoala Gimnaziala ,.Ciprian Porumbescu"
Comaneti solicita suma de 3000 lei pentru organizarea 5i desffiurarea turneului de sah
,,Trofeul ComAne$i", editia a X-a, cc se va desfura la Comaneti, sâmbata, 6 august
2016;
- referatul Inregistrat cu nr. 42804 din 9.08.2016, prin care Compartimentul culturä 5i
sport, din cadrul aparatului de specialitate a Primarului, propune aprobArii Consiliului
Local, alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei pentru organizarea si
desfàurarea turneului de sah ,,Trofeul Comanesti";
- expunerea de motive nr.42804/b din 9.08.2016 a Primarului oraului ComAneti;
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
In conformitate Cu prevederile:
Legii nr.273!2006 privind finançele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legii nr. 1/2011 privind educatia naçionala, cu modiflcarile si completarile ulterioare;
Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul, completata si modificatá ulterior;
In temeiul dispoziiilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.1,3,4,5,6, art.45 alin.(1), art.48,
alin.(2), art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,
republicatA cu modificàrile i completärile ulterioare, adoptã urmätoarea:

Art.! Consiliul Local ComAneti aproba alocarea de la bugetul local Scolii Gimnaziale
Ciprian Porumbescu,, a sumei de 3.000 Id - reprezentând finantare complementara conform
Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, art.105, alin.(2), lit. h, pentru organizarea turneului de
sah,. Trofeul Comanesti", editia a X-a.
Art.2 Prezenta hotarâre se va comunica Institutici Prefectului judetului Bacau,
Primarului oraului ComAneti, $colii Gimnaziale ,,Ciprian Porumbescu,, Comanesti,
institutiilor, directiilor i serviciilor interesate, pentru ducere la Indeplinire.
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Contrasemneazà,
Secretarul oraului,
Jurist Daniela Chirila

