CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA
T{OTARAREA NR.34

Privitoare la: aprobarea repartaarea sumei de 800 lei din bugetul local al
comunei Alunuo $colii Gimnaziale Alunu, pentru transportul pi alte
cheltuieli necesare participirii elevului Pitrulescu Constantin-Alexandru,
la Olimpiada Na{ionali "Universul cunoaqterii prin lecturi", care se va
desfigura in Municipiul laqi, in perioada 5-9 iunie 2019.
Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din
data de 28.05.2019,\a care participd un numir de 13 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri ?n funclie;
Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea nr.
16106.03.209, prin care d-na Bumbar Denisa-Maria a fost aleasd presedintele
gedintei pe o perioadd de trei luni;
Avdnd in vedere:
- cererea $colii Gimnaziale Alunu, Judelul VAlcea, inregistratd sub nr.
308/15.04.2019, prin care solicitd din bugetul local af comunei Alunu sume
pentru transportul qi alte cheltuieli necesare participdrii elevului Pitrulescu
Constantin-Alexandru, la Olimpiada NalionalS "Universul cunoaqterii prin
lectur6" , care se va desfbqura in Municipiul Iaqi, in perioada 5-9 iunie 2019;
- expunerea de motive inregistratS sub nr. 5442 107.05.2019 intocmitd de
primarul comunei Alunu, Judepl V0lcea;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;
prevederile afl.4,
In conlorrnltate
ln
conformitate cu prevederlle
Irl. ( 1) oln
din rtu
HG nr. )5olzul
536t20t6
art.4, lit.
privind stimularea performanlei gcolare inalte din invdldmdntul preuniversitar ;
In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr.27512001 privind administratia
publica locala, republicatd, cu un numdr de l3 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

Art.l.

Se aprobd reparlizarea sumei de 800 lei din bugetul local al
comunei Alunu, $colii Gimnaziale Alunu, pentru transportul qi alte cheltuieli

-

necesare participdrii elevului Pdtrulescu Constantin-Alexandru,

la

Olimpiada

Nalionald "IJniversul cunoagterii prin 1ectur6", care se va desfrqura in
Municipiul Iaqi, in perioada 5-9 iunie 2019.
Art.2.Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului-Jude{ul
Valcea, $colii Gimnaziale Alunu, primarului comunei Alunu, Compartimentului
Contabilitate gi Inspecfie Fiscald din cadrul aparatului de specialitate aI
primarului com. Alunu qi se va afiga la sediul Consiliului Local Alunu, Jud.
Vdlcea.

Alunu la:
28.05.2019

Preqedinte de qedinld,
Bumbar Denisa-Maria

Contrasemneazd,
p. Secretar,
Insp. Daju Iu$a-Daniela
I
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