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JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PRorEcr oe norAnAne
privind alocarea sumei de 3,920lei din bugetul local de venituri gi chettuieti at
comunei libucani, judelul Neam! pentru derularea Proiectului,,TEN|S PENTR'|

TOTI COPfi" pentru un numdr de 72 elevi ai gcolilor de pe raza comunei libucani,
judelul Neam!, inregistrat sub Nn 49 din tO iunie 2O2l

foan RUSQ prima rulcom uneilibuca ni, judelul Nea m!;
VEzAnd Adresa Asocialiei Club Sportiv Petrodava - PETROVA - gcoala de Tenis, av6nd

ca date de identificare: Str. Trandafirilor Nr. 5, Viigoara, 610190 Piatra Neam!, Tel:
0722255547, e-mail: contact@pelrod,ava.ro, web: www.petrodava.ro, Tnregistrat5 in cadrul
instituliei noastre sub Nr. 4215 din B iunie 2021, prin care solicitH alocarea din bugetul local al
comunei libucani, judelul Neam! a sumei de 3.920 lei pentru desf5gurarea unor cursuri de
initiere in sportul "Tenis de CAmp" pentru un num6r de 12 elevi ai gcolilor de pe raza comunei
Jibucani, judelul Neam! [...];

Av6nd in vedere prevederile:

a) Legii nr, 27312006 privind finangele publice locale, cu modific5rile 9i complet5rile
ulterioare;

b) Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionalS in administralia publicH, cu
modiflc6rile 9i complet5rile ulterioare;

tn temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului
Romdniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare,

HOTARASTE;

Aft,l. (1) Se aprob5 alocarea sumei de 3.920 lei din bugetul local de venituri si

cheltuieli al comunei Jibucani, judelul Neam!, reprezent6nd cofinanlare in procent de 500/0,

pentru derularea Proiectului JENIS PENTRU TOTI COPII" pentru un numHr de 12 elevi ai
gcolilor dq pe raza comunei Jibucani, judelul Neam! respectiv, $coala GimnazialH "Prof. Vasile
Gherasim", $coala Gimnazial5 Nr. 2 Davideni 9i $coala GimnazialE Nr. 3 Jibucani.

(2) Proiectul prevEzut la alin. (1) se va derula de 2 ori pe s5pt5m6nH, timp de 3 luni
(perioada iunie septembrie 202L) 9i va consta in antrenamente pentru spoftul "Tenis de
C6mp't, perioad5 flnalizat5 cu un turneu de premiere a elevilor.

Aft.2. Primarul 9i Serviciul financiar-contabilitate vor urm5ri ducerea la indeplinire a
prezentei hot5r6ri.

Aft,3. Secretarul general al comunei va inainta Si comunica prezenta hot6r6re
autorit5lilor 9i persoanelor interesate gi-o va aduce la cunogtin!5 publicH prin afigaj la sediu
institu!iei.
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" rtlilryIlr HrsffiI "

PRIMAR
Nr.4268 din 10 iunie }OZL
Tel./fax: 02331293402
E-mail: primaria tibucani@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotdrilre privind alocarea sumei de 3,920lei din bugetul local de

venituri gi cheltuieli al comunei .Tibucani, judelul Neam! pentru derularea
Proiectului,,TENIS PENTRU TOTT COPff" pentru un numdr de 12 elevi ai gcolilor
de pe raza comunei libucani, judelul Neam!, inregistrat sub Nr, 43 din 70 iunie

2027

Ioan RUSU, primarul comunei Jibucani, judetul Neam!, in calitate de iniliator al
acestui proiect de hot5r6re;

Av6nd in vedere prevederile:
a) Legii nr, 27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile gi completHrile

ulterioare;
b) Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionalS in administratia public5, cu

modifi c5rile gi com pletirile ulterioare;
Jindnd cont de:
- Adresa Asocialiei Club Sportiv Petrodava - PETROVA - $coala de Tenis, av6nd ca

date de identificare: Str, Trandafirilor Nr. 5, Viigoara, 610190 Piatra Neam!, Tel:
0722255547, e-mail: contact@petrodava.ro, web: www.petrodava,ro, inregistrati in cadrul
instituliei noastre sub Nr. 42L5 din 8 iunie 202L, prin care solicitb alocarea din bugetul local

al comunei libucani, judelul Neam! a sumei de 3,920 lei, reprezent6nd cofinanlare in
procent de 50%, pentru desfSgurarea unor cursuri de iniliere in sportul "Tenis de C6mp"
pentru un num5r de 12 elevi ai gcolilor de pe raza comunei libucani, judelul Neam!;

Proiectul se va derula de 2 ori pe sSptdm6nd (60 de minute), timp de 3 luni, Tn

perioada 27.06.202L - L7.09.2021,9i va consta in antrenamente pentru sportul "Tenis de
C6mp", perioad5 finalizat5 cu un turneu de premiere a elevilor.

Costul unui abonament lunar ar fl de 190 lei si va fl suportat in procent de 50% de
c5tre p5rinli, iar coflnlarea noastrS, a9a cum am arEtat mai sus, este tot de 500/0. Suma de
premiere este de 500 lei 9i va fl suportat6 integral din bugetul local.

Av6nd in vedere argumentele de fapt 9i de drept prezentate credem cH acest proiect
de hot5r6re este justificat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor aft, 136 alin. (3) - (a)
din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Rom6niei Nr, 5712019 privind Codul Administrativ, cu

modificirile 9i complet5rile ulterioare, am procedat, impreun5 cu secretarul comunei, la

nominalizarea domnului MOISA NICULAI referent in cadrul " Serviciul Financiar-
Contabilitate" care trebuie sE analizeze 9i sE intocmeasc5 raportul de specialitate, stabilid ca

dat5 de depunere a raportului ziua de 10 iunie 2021, ora 14,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei libucani, judelul Neam!
c6reia ii va fi inaintat acest proiect de hotirdre in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizului
consultativ este,,Comisia de Activit5ti Economico-Financiar5",
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