
privind acordarea unei sume in vederea achizitionarii de cupe pentru 
participantii la etapa de Campionat National Individual Hard —Enduro ce se va 

desfasura in Orasul Comanesti 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta 
ordinara din data de 20.05.2022. 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 32760 din 12.05.2022 al Primarului orasului 

Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 32760/B din 12.05.2022 intocmit de Compartimentul 

cultura, sport si sandtate; 
- Adresele nr. 22 din 0 7.04.2022 si 23 din 10.05.2022 ale Clubului Sportiv X-

Cape, cu sediul in Bacau, strada Ulmilor nr.72, organizator al Campionatului National 
Individual Hard Enduro ce se va desfasura in perioada 20-22 Mai2022 in orasul 
Comanesti 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului 
Comanesti. 

In conformitate cu prevederile: 
- prevederile art.3 alin.(1) si (2), art.11, art.12, art.20, lit.h i k si Anexa nr.2, 

cap.II, pct.9, lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile i completarile ulterioare 

In temeiul art. 129, aim. (4) lit a) si alin.(7) lit.f, art. 139, art. 196 aim. 1, lit. a si 
al art. 197 aim. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I 
privind Codul administrativ, adopta urmatoarea 

Art.1  Consiliul Local al Orasului Comanesti aproba din bugetul local suma de 
2400 lei in vederea achizitionarii de cupe pentru etapa de campionat National 
individual de Hard Enduro ce se va desfasura in perioada 20-22 Mai in orasul 
Comanesti. 

Art.2  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, 
Primarului Orasului Comanesti, judetul Back' , Directiei Economice i tuturor 
Directiilor, Serviciilor i compartimentelor interesate din cadrul UAT — Orasul 
Comane§ti pentru ducere la indeplinire. 
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Contrasemneaei 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirilä 


