ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMTINA BELIS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA

NR.31

DIN 05 MAI2017
privind alocarea unei sume din bugetul local al comunei pentru $coaia Gimnaziala
o'Avram lancuoo tselis si structurile apartinatoare
Consiliul local al comunei Belig, judeful Cluj, intrunit in gedinta ordinard din data de
05 mai

zbtl;
Analizand proiectul de hotqrare privind alocarea unei sume din bugetul local al

comunei pentru Scoala Gimnaziala " Avram Iancu " Belis si structurile apartinatoare;
Ydzand si adresa cunr.364 din 10.04.2017 a Conducerii $colii GimnazialeooAvram
Iancu " Belis, necesitatea alocarii din bugetul local a sumei de 3.000 lei pentru achizilionarea de
diplome si cdrli gcolare in vederea premierii elevilor la sfarsitul anului qcolar 2016-2A17;
Avand in vedere H.C.L. Belis nr.2212017 privind aprobarea bugetului local al
Comunei Beliq, pentru anul2017, cu modificdrile si completarile ulterioare;
art.20 din Legea privind finantele publice
Tinand seama de prevederile art. 16

si

locale nr.27312006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 36 alin. 4 lit. a
coroborate cu alin. 6 lit.a (l) din Legea nr.2l5l200l privind administralia public[ locala,
republicat6;

nr.2l

5I

200

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1
l, republicat6;

Art.l.

din

Legea administrafiei publice locale

norAnAsrn:

Se aprobd alocarea sumei de 3.000 lei din fondurile bugetului local al comunei

Beliq, pentru achizi[ionarea de diplome si c6(i gcolare in vederea premierii elevilor de la $coala
Gimnaziala 'o Avram Iancu " Belis si structurile apartinatoare, cu rezultate bune si foarte bune la
sfargitul anului gcolar 2016-2017 .
Art.2. Cu ducerea la indeplinirc a prezentei hotdrari se incredinleaza pfimarul comunei
Belig, compartimentul financiar-contabil si directorul gcolii.
Art.3. Prezenta hotdrare va fi comunicat5:
-Institutiei Prefectului -Judelul Cluj ;
-$colii Gimnaziale " Avram Iancu " Belis;
-Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Belis.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu:

-Nr.consilieri alesi
-Nr.consilieri prezenti
-Nr.voturi "pentru"
-Nr.voturi " impotriva
-Nr.voturi " abtineri "
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