ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind asigurarea finantarii transportului elevilor din cadrul Scolii
Gimnaziale Malu membrii ai echipei de fotbal a localitatii, la tabara
sportiva din judetul Covasna
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomita, întrunit în
ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2020
Având în vedere:
- raportul de aprobare nr. 6249 din 30.12.2019 al primarului comunei Sfantu
Gheorghe;
- raportul compartimentului de specialitate nr.116 din 14.01.2020
Analizand :
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.339 din 23.01.2020
- avizul consultativ al comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare ,
juridica si de disciplina , validare nr. 109 din 23.01.2020
-avizul consultativ al comisiei pentru invatamant, protectie copil , nr. 46/27.01.2020
In conformitate cu :
- prevederile Ordinului nr.3060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a
taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de
învăţământ preuniversitar
-prevederile art.3, alin.(2) ,art.11,art.12,art.20,lit.h si k), art. 22 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 20,alin.(1) si art.103 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educatiei
nationale , cu modificarile si completarile ulterioare,
Întemeiul dispozitiilor art.129, alin.(1),lit.a) ,alin.7, lit.a) ,art.196,alin.(1), lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Adminisatrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 – Se aproba asigurarea finantarii transportului elevilor din cadrul Scolii
Gimnaziale Malu membrii in echipa de fotbal a localitatii, la tabara sportiva din
judetul Covasna .
ART. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
desemnează compartimentul contabilitate din cadrulaparatului de specialitate al
Primarului comunei Sfantu Gheorghe.

ART. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului
Ialomita, Primarului comunei Sfantu Gheorghe, compartimentului contabilitate , Scolii
Gimnaziale Malu şi va fi adusă la cunoştinţă public încondiţiile legii, prin grija
secretarului general al localitatii.
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