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Proiect nr,6

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BTCAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocareu din bugetul local a sumei de 1.000 lei tn vederea organizdrii ,,Balutrwi bobocilor,, - Liceul

,,Carol I" - Bicaz

Consiliul local al orasului Bicaz judetul Neamt;
Avdnd in vedere prevederile art" 105 din Legea educaliei na{ionale nr.1l20l1 cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;
Ydzlnd, Referatul de aprobare inregistrat sub nr. Ab& din I f 10.201g intocmit de primarul
oraEului, domnul Nicolae Sdldgean prin care se solicitd adoptarea unei hotdrAri pentru alocarea din
bugetul local a sumei de 1.000 lei in vederca organizdrii ,,Balului bobocilor" - Liceul ,,Carol I" -
Bicaz

Analizdnd Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului inregistrat sub nr. i/"e/* din tf 10.2018, prin care se susfine proiectul de hotdrAre
iniliat;

Jindnd cont de avrzul comisiei de specialitate a consiliului local;
In temeiul prevederilor art.45 qi art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.21512001 privind

administraf ia publicd localS, republicatd, cu modifi cdrile ulterioare"

HOTARAgTE:

Art.l- Aprobd alocarea din bugetul local al orasului Bicaz a sumei de 1.000 lei in vederea
organizdrn,,Balului bobocilor" pentru elevii Liceului ,,Oarol I,, - Bicaz.

Art.Z- Suma alocata se va deconta pe bazd de clocumente justificative de odtre organizator
(Liceul ,,Carol I" - Bicaz).

Art. 3- Primarul oraqului Bicaz va duce la indeplirrire prevederile prezentei hotdrdri.
Art,4- * Prin grija secretarului oragului, hotdrArea se va comunica persoanelor qi autoritalilor

interesate.

INITIATOR
Primar - Nicolae SALACBAN

Red./procesnt S.I/5. 1.,

I ex. Dos: I / A /4 (qedinle Consiliul Local)



11017118.1 0.2018

REFERAT DE APROBARE

privind alocarea sumei de 1.000 lei in vederea organizarii in bune

conditii a Balului Bobocilor 2018- de catre Liceul carol I

Analizand proiectul de hotarare initiat de domnul Nicolae Salagean, primarul

Orasului Bicaz privind sustinerea financiara, a organizarii in bune conditii a Balului

Bobocilor 2018 de catre Liceul Carol I

am constat ca acesta indeplineste prevederile legale in vigoare, respectiv:

- Art.105 alin.2, art.12, litera "h" din Legea Educatiei Nationale

nr.1 t2011, care p revede posibilitatea finantarii complementare d in

bugetele locale a unor cheltuieli in sprijinul elevilor, pentru activitati

ed ucative extrascolare

Analizand cererea nr.3599/18.10.2018, prin care se solicita sprijin financiar in

valoare de 1.000 lei pentru organizarea Balulul Bobocilor, eveniment ce contribuie la

consolidarea rela{iilor dintre elevi gi profesori, la evidenlierea unor valori 9i abilitati

cultural - artistice, la acomodarea gi socializarea "bobocilor" cu institulia gcolard pe

care au ales si o urmeze .

In ultimul timp, n'Balul Bobocilor" a trecut prin transformdri majore, ajungdnd

de la o simpla petrecere, care se deschidea cu aparilia bobocilor, la un adevdrat

spectacol care insum eazd concursuri de Miss si Mister Boboc si nu numai,

addugAndu-se concursuri de cultura generald, defildri cu anumite tinute si probe de

coregrafie gi spectacole suslinute de cunosculi soligti de muzicd pop - rock.

In raport cu cele prezentate consider ca proiectul de hotarare privind

alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei in vederea organizariiin bune conditii

a Balului Bobocilor 2018- de catre Liceul Carol I se incadreaza in limitele legale si

poate fi supus dezbaterii Consiliului Local'

Nicolae Salagean, Primarul Orasului Bicaz, judet Neamt



11018118.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind alocarea sumei de 1.000 lei in vederea organizarii in bune

conditii a Balului Bobocilor 2018- de catre Liceul Garol I

Temei legal:

ln cadrul bugetului local, la capitolul6T.O2 "Cultura, recreere si religie", sunt cuprinse

fonduri pentru sustinerea diverselor manifestari culturale,artistice fonduri care se

utilizeazatinand cont de prevederile art.3, alin.(2), art.11, art.12, art'20,lit'"h" si lit "k"

din Legea nr.2T3;2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare si tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit "a" pct.1 si 4

art.115, alin.(1), lit.(b) din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,

republicata si in conformitate cu hotararea Consiliului Local.

Temei de fapt:

Analizand cererea nr. 3599 118.10.2018 prin care Liceul Carol l, Bicaz,

judetul Neamt solicita alocarea sumei de 1.000 lei pentru organizarea Balului

Bobocilor

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 11017117.10.2018 initiat de

primarul Orasului Bicaz.

Oportunitatea sustinerii proiectului este subliniata de importanta

evenimentului, eveniment ce contribuie la consolidarea relaliilor dintre elevi 9i

profesori, la evidenlierea unor valori gi abilitali culltural - artistice, la acomodarea 9i

socializarea "bobocilor" cu institulia gcolard pe care au ales sd o urmeze'

In ultimultimp, "Balul Bobocilor" a trecut prin transformdri majore, ajungAnd

de la o simpla petrecere, care se deschidea cu aparilia bobocilor, la un adevdrat

spectacol care insum eazd concursuri de Miss si N/ister Boboc si nu numai,

addugAndu-se concursuri de cultura generald, defilari cu anumite tinute si probe de

coregrafie gi spectacole suslinute de cunosculi soligti de muzicd pop - rock'

In raport cu cele prezentate , propun alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul

local pent ru realizarea acestei activitati .Suma va fi finantata de la bugetul local

capitolul 67.O2 "Cultura, recreere si religie".

Ruscanu Dumitrita

nanciar contabi

"i.-- --

Serviciul fi litate


