
ROMANIA

JUDEȚUL BACAU
COMUNA URECHESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTA AREA NR 53
din ..

privind aprobarea acordarii unor premii financiare in valoare de 5.000 lei
pentru rezultate deosebite obținute de Botez Miruna,

ca membru al lotului national de gimnastica

Consiliul local al comunei Urechesti din judetul Bacau,

Avand in vedere:
- proiectul de hotarare al primarului comunei Urechesti, impreuna cu referatul de specialitate al
compartimentului de resort, inregistrat sub nr.. prin care se propune acordarea unui
sprijin financiar pentru rezultate deosebite obținute de Botez Miruna, ca membru al lotului national de
gimnastica si pe parcursul anului 2022;
- raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate dat proiectului de hotarare ;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, sectiunii a 2-a din Legii nr. 5/2022 Legea bugetului de stat pe anul 2022 și a Legii nr. 318

/2022 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice

și sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (2 ) litera „d", alin. (7) litera

„f' din Codul dministrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local Urechesti;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) și ale art. 196, alin. (1 ), lit. (a) din Codul

Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019, adopta urmatoarea :

HOTARARE :

Art. 1 — Se aproba acordarea unor premii financiare in valoare de 5000 lei pentru rezultate

deosebite obținute de Botez Miruna pe parcursul anului 2022, ca membru al lotului national de

gimnastica, la diferitele concursuri la care aceasta a participat.

Art. 2 — Prezenta hotarare va fi pusa in aplicare de catre primarul comunei prin compartimentul

contabilitate, iar publicitatea va fi asigurata prin grija secretarului general al comunei Urechesti.
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