
Proiect nr, 7

Aviz Comisia Economica

ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL B|CAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea parteneriatului cu lnspectoratul gcoalar Judelean Neam!
pentru organizarea gi desfigurarea Concursului Nalional de Fizici Evrika

Consiliul local al oragului Bicaz judetul Neam!;
Avdnd in vedere adresa Inspectoratului $colarJude{ean Neam! nr.2002106.0l..2017,

inregistrata la Primaria oraEului Bicaz sub nr, 2812117.03.2017, prin care solicitd sprijin financiar
pentru organizarea gi desfagurarea Concursului National de Fizica Evrika;

Jinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Bicaz, domnul Nicolae
Sdlagean;

VazAnd raportul compartimentului de resort din cadrul
primarului inregistrat sub nr, 2975121 .03,2017 :

aparatului de specialitate al

LuAnd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Local;

in temeiul art.36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit, a) pct.2 9i art,45 alin (1) din Legea nr
21512001@ , cu modificarile 9i completarile ulterioare,

HOrAnRgre:

Art' 1'Aproba parteneriatul cu lnspectoratul $coalar Judelean Neam!pentru organizarea si

.99t9!Yflt93 loryursului Nalional Evrika , conform Proiectului cu tiflut: ,, NEAMI truVfsffgfn
lN EDUCATIE, DESCOPERA/REDESCOPERA EXPERTMENTEAZA itt tudrlut rurnrv1
CONCURSUL NATIONAL DE FIZICA EVRICA", proiect descris in adesa Inspectoratului gcolar
Jude{ean Neamt nr. 200216.03.2012, anexatd prezentei hotarari.

Art' 2'Contributia financiara a Oragului Bicazla acest proiect este de _lei.
Art. 3'Primarul oragului Bicaz, prin serviciul Financiar-Contabil, va duce la indeplinire

prevederile prezentei hotar0ri.
Art,4"'Secretarul oragului va asigura comunicarea hotdrarii autoritalilor gi persoanelor

interesate,
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EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru suslinerea proiectului de hotarAre privind" aprobarea

parteneriatului cu Inspectoratul $colar Judefean Neaml pentru
organizarea gi desfagurarea concursutui National Evrika

Potrivit adresei inregistrata sub nr. 2402/06.o3.201,7
emisa de Inspectoratul scolar Judefean Neam! prin care ni se
solicita sprijin financiar pentru organizarea gi desfaqurarea
concursului National Evrika cu privire la organizarea celei de-
? 27 a editii a Concursului de Fizica Evrika
Inbaza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotdrAre
pe care il supun spre aprobare.

P

Nicola
IMA
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RAPORT DE SPECIATITATE
Pentru susfinerea proiectului de hotardre privind aprobarea

parteneriatului cu Inspectoratul $colar Judefean Neaml pentru
organizarea gi desfagurarea Concursului Nafional Evrika

Subsemnata Croitoru Alina , consilier impozite si taxe in
cadrul compartimentului financiar-contabil avAnd in vedere
adresa inregistrata sub nr. 2402/oG.03.20L7 emisa de
Inspectoratul $colar Judefean Neamf gi expunerea de motive a
domnului primar Nicolae SHldgean va supun spre stiinla gi
analiza adresa mai sus mentionata pe care o anexez.
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