ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind acordarea de premii băneşti elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “
de la Şcoala gimnazială Grindu, pentru rezultatele obţinute la
Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut la sat “, în anul 2017.
Nr.19 din 20.06.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.105, alin.(2), lit.” h “ și art.111, alin.(4) din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Analizând :
- Adresa nr.1311 din 15.06.2017 a Școlii Gimnaziale Grindu;
Examinand:
- expunerea de motive nr.1422 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1421 din 20.06.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.51 din 20.06.2017 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.19 din 20.06.2017;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ si alin. (6), lit.” a “, pct.1 şi 5, art.45, alin.(1) şi art.115,
alin.(1), lit.” b „ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1.Se acordă premii băneşti elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “ de la Şcoala Gimnazială
Grindu, pentru rezultatele obţinute la Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut la sat “, în anul 2017,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă cuantumul premiilor ce vor fi acordate elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “
de la Şcoala Gimnazială Grindu pentru rezultatele obţinute la Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut
la sat “, în anul 2017, în sumă totală de 1.950 lei, din bugetul local al comunei, de la cap.51.02.20.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi inspectorului cu
atribuții de contabilitate pentru ducerea la indeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind acordarea de premii băneşti elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “
de la Şcoala gimnazială Grindu, pentru rezultatele obţinute la
Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut la sat “, în anul 2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.105, alin.(2), lit.” h “ și art.111, alin.(4) din Legea nr.1/2011- Legea educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Analizând :
- Adresa nr.1311 din 15.06.2017 a Școlii Gimnaziale Grindu;
- H.C.L.nr.12 din 29.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Grindu, pe anul
2017;
Examinând:
- expunerea de motive nr.1422 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1421 din 20.06.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.51 din 20.06.2017 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.19 din 20.06.2017;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” d “ si alin. (6), lit.” a “, pct.1 şi 5, art.45, alin.(1) şi art.115,
alin.(1), lit.” b „ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1.Se acordă premii băneşti elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “ de la Şcoala Gimnazială
Grindu, pentru rezultatele obţinute la Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut la sat “, în anul 2017,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă cuantumul premiilor ce vor fi acordate elevilor din Grupul vocal „ Rapsodia “
de la Şcoala Gimnazială Grindu pentru rezultatele obţinute la Festivalul Național “ Veșnicia s-a născut
la sat “, în anul 2017, în sumă totală de 1.950 lei, din bugetul local al comunei, de la cap.51.02.20.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi inspectorului cu
atribuții de contabilitate pentru ducerea la indeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dinu Mariana

Nr.23.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.06.2017.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

