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ROMANIA- JUTIETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
privind aloearea unei sume de la bugetul local al oraqului Solca in
vederea premierii unui elev de Ia Liceul tehnologic rrTompa Vodi'

Solca, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pentru rezultate
sportive deosebite

Consiliul Local al oragului Solca, judepl Suceava;
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatil de cdfo d-nul Valeru! Jflranu-

Hofirdr, primarul oraqului Solca, inregistrat5 sub nr.2455 din 20.A5.2AU;
-Raportul Biroului buget-coatabilitate, resurse umane, impozite gi taxe

locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului Solca,
inregistrat sub nr.2456 din 20.45,244;

-Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socialI, buget, finanfe, administarea domeniului public gi privat
al oragului, agriculturl, gospodirie comunali, protecqia mediului qi turism
din cadrul Consiliului Local al oragului Solca;

-Adresa Asociatiei Jude{ene de Tir Sportiv Suceava
w.432128.A4.2A14, inregistrati la Primiria oragului Solca sub

rx.21 16129.$4.2014;
-H.C.L. Solca nr.t/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al

oragului Solca pentru anu/.ZAl4, cu rectificirile ulterioare;
in conformitate cu:
-prevederile art,3 alin.(l) din Legea educaliei fizice qi sportului

nr.69/20A0, cu modific5rile gi completirile ulterioare;
-prevederile art.5 alin.(3) Si (4) gi art.20 alin.(l) lit. h) qi i) din Legea

w.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificirile qi completirile
ulterioare;

in temeiul afi.36 alin.(a) fit.a), alin.(6) lit.a) pct.6. qi art.45 aln.(2)
lit.a) din Legea nr.2l5/2001 privind administralia public6 local6, republicat5,
cu modific5rile gi completirile ulterioare;

HOT,{Ri$TE:

Art.l. Se aprobi alacarea sumei de 700 lei de la capitolul ,,51.02'
Autoriti{i executive" pentru premierea elevului Bahan Ilie Alexandru de la
Liceul Tehnologic ,,Tomga Vod6" Solc4 legitimat la Clubul Sportiv
Municipal Suceava, pentru obginerea titlului de campion nagional individual
qi cu echipa la tir sportivin anii 20ll,2012 gi 2013.
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Art&. Primarul oragului Solca prin Biroul buget-eontabilitate, resurse

umane, impozite gi taxe locale din cadrul Prim5riei oragului Solca, va aduce
la indepliaire prevederile prezentei hotir6ri.

PRE$EDINTE DE $ED
CONTRASEMNEAZA,
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