
HoTARAREA NR. 3s

Privitoare Ia:
aprobarea repartizilrii sumei de 3000 lei din bugetul local al comunei Alunu,
$colii Gimnaziale Alunu, in vederea achizifionirii diplomelor qi a c5r{ilor
pentru premierea elevilor cu rezultate bune la invi{5turd in anul qcolar 2018-
2019

'
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Consiliul Local Alunu, Judeful V0lcea, intrunit in $edinta ordinara din data de
28.05.2019,la careparticipd un numdr de 13 consilieri, din totalul de'i3 consilieri in
flunc{ie;

Avdnd in vedere hotirdrea Consiliului Local Alunu nr. 16 din 06.03.2019 prin
;are doamna Bumbar Denisa-Marra a fost aleasa preqedintele sedinfei pentru o
perioada de 3 luni;

Avdnd in vedere:
- adresa $colii Gimnaziale Alunu nr. 378 din 13.05.2019, inregistratd la

Primdria comunei Alunu sub nr. 5645 din 1305.2019, prin care solicitd repartizarea
sumei de 3000 lei din bugetul local al comunei Alunu, $colii Gimnaziale Alunu, in
rederea achizigionarii diplomelor qi a carlilor pentru premierea elevilor cu rezultate
rune la inv5!5tura in anul qcolar 2018-2019;

- expunerea de motive inregistratd sub nr. 5686 din 13.05 .2019, intocmitd de
rrimarul comunei Alunu, JudeJul V6lcea;

Av6nd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
{lunu, Judelul Ydlcea;

Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlIi a proiectului de
rotdrdre intocmit de secretarul comunei Alunu, Judelul Vdlcea;

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,d", alin. (6) lit. ,,&"
runctele 1,4 gi 6 din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicatd;
rt. 105 din Legea nr. 1l20ll a Educa{iei Na{ionale; Legea nr. 27312006 privind
inanJe^le publice locale;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea rv. 2151200I privind administraJia
lublicd local5, republicatd, cu un numdr de 13 voturi pontru, adopta urmatoarea:
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Art.1. Se aprobdrepartizarea sumei de 3.000 lei din bugetul local al comunei
\lunu, $colii Gimnaziale Alunu, in vederea achrzigiondrii diplomelor qi a c5rlilor
rentru premierea elevilor cu rezultate bune la inv5!5turi in anul qcolar 2018-2019.

kt.2. Primarul localitatii Alunu, Judeful Vdlcea va asigura adncerea La

ndeplinire a prevederilor prezentei hotdritri, informdnd Consiliul Local asupra
nodului de indeplinire.



Art.3. Prezenta hotdrAre se va comunica: trnstitu(iei Prefectului- Judetul
Vdlcea in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarul ti comunei Alunu,
judeful V6lcea, compartimentului Contabilitate qi Inspecfie Fiscald, $colii
Gimnaziale Alunu qi se va ufiF la sediul Consiliului Local Alunu, Judetul Vdlcea.

Alunu la:
28.0s.2019

Preqedinte de qedin![,
Bumbar Denisa-Maria

Contrasemneazd,
p. Secretar,

Insp. DajU Iulia-Daniela
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