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privind  acordarea unui sprijin material tinerilor Cu performan4e deosebite din 

oraul Comàneti 

Consiliul Local al orau1ui Comäneti, judeul Bacäu, Intrunit In qedinta ordinarà din 
data de 31.07.2015; 

Avánd in vedere: 
- referatul cu nr.42 124 din 29.07.2015 , prin care Compartimentul Cultur i sport din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orau1ui Comàneti prin care propune aprobarea unui 
regulament privind acordarea until sprijin material tinerilor din orau1 Comäneti care particip 
iIsau obtin rezultate la diverse evenimente sportive, culturale, colare, artistice; 

- Expunerea de motive a Primarului orau1ui Comäneti; 
- Adresa nr.40184 din 3.07.2015 a domnului Vasile Orheanu, prin care solicitã un sprijin 

financiar pentru fiul sAu tefan Orheanu, elev In clasa a VIII-a la Scoala Gimnazialä "Liviu 
Rebreanu" Comãneti In vederea participrii la Campionatul European de Dans Irlandez cc se va 
desfàura In perioda 21-23 noiembrie 2015, la Milano; 

: Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
In conformitate cu Legea nr.472 din 2004, pentru modificarea i completarea Legii educaiei 

fizice §i sportului nr.69 din 2000. 
Având In vedere Rapoartele de avizare favorabilã ale comisiilor de specialitate ale 

Consiiului local; 
In temeiul art.36 alin6 lit."a" pct.6, i art.45 alinJ din Legea Administratiei Publice 

Locale nr.215/2001, inodificatä i republicatà In anul 2007, adopta urmàtoarea 

LiJ 
Art.1 Consiliul Local a! orau1ui Comäneti aprobä Regulamentul privind acordarea unui 

sprijin material acordarea unui sprijin material tinerilor din oraul Comãneti care participä i/sau 
obtin rezultate la diverse evenimente sportive, culturale, co1are, artistice, conform Anexei care 
face parte integranta din prezenta horarãre; 

Art.2 Consiliul Local al oraului ComAneti aprobã acordarea unui sprijin financiar In 
valoare de 15 000 lei domnului Vasile Orheanu, pentru fiul sãu 5tefan Orheanu. elev In clasa a 
VIII-a la 5coala Gimnazialä "Liviu Rebreanu" Comaneti In vederea participarii la Campionatul 
European de Dams Irlandez cc se va desfà.ura In perioda 21-23 noiembrie 2015, la Milano; 

Art.3 Suma va fi asiguratA din prevederile bugetare Inscrise la capitolul 67,02 - Culturã, 
Recreere i Religie, din taxe speciale. 

Art.4 Prezenta hotärre se comunicä lnstituiei Prefectului judeului Bacäu, Primarului 
oraului Comneti, Compartimentului Culturä i Sport, Directiei Economice , servi.ciilor i 
compartimentelor interesate pentru ducere la Indeplinire. 



Anexä la H.C.L. nr. 98 din 31.07.2015 

REGULAMENT 
PRIVINO ACORDAREA tJNUI SPRIJIN MATERIAL T1NERILOR CU 

PERFORMANTE DEOSEBITE DIN ORASUL COMANE5T1 

Art.1 In baza prezentului regulament, adininistratia JocalA a orasului ComAneli poate 
acorda sprijin financiar tinerilor care participa i/sau obtin rezultate La diverse avenimente 
sportive., eul turale. colare, artistice. 

Art. 2 Solieitantii/beneficiarii sumelor preväute in bugetul local pot fl: tinerii din 
orasul Comãneti care participà si'sau ohin rezultate la diverse evenhrnente sportivc. cultural. 
co1are 51 artistice. 

Art. 3 Lista persoanelor, care sunt propuse pentru acordarea sprijinului financial-, va 
avea la hazã documente justificative in concordan(ä cu prevederile prczentului regulament si 
va fi supusa spre aprohare Consiliului Local al oraului Cornãneti. 

Art. 4 Acordarca sprijinului financiar se va face in funcic de valoarea performanelor 
obtmute Si in limita bugetului aprobar. 

Art. S Ajutoarele fin anciare vor fi acordate in baza unui stat de platã din bugetul local 
i vor ti aprobate prin hotãrare a Consiliului Local Com.neti. 

Art. 6 Vor fi acoperite urmãtoarelc categorii de clieltuieli: 
a) Cheltuieli pentru deplasarea in vederea participIrii la competiiile cc se vor desIura 

in afara oraului (transport. cazare, taxe de part icipare) 
b) Cheltuieli pentru achizitia de echiparnent: 
c) Cheltuieli pentru realizarea de material de proinovare a activittii solicitantului (atise, 

pliante, brouri, bennere): 
d) Cheltuieli pentru premierea tinerilor care au obtinut rezultate deosebite La concursurile 

nationale si internationale. 

Art. 7 Beneficiarhi sumelor acordate in baza prezcntului regulament au obligaia de a 
face dovada participãrii la evenimentele pentru care au primil sprijin financiar. precum si 
obligatia justiflcãrii sprijinului financiar Cu docurnente (chitane. tcturi. honuri. hilete, etc.) 
in termen de o lunà de la data participãrii sau desfurrii evenimentelor. 

Art. 8 Surna va Ii asigurat din prevederile hugetare inscrise la capitolul 67.02 - 
CulturA. Recrecare si Religie, din taxe speciale. 

Art. 9 Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatuiLli de spucialitate al Primarului 
Oraului ('ornãneti va verifica modul de acordare a spijinului financiar tinerilor din orauI 
Cornãneti care participa i/sau obtin rezultate Ia diverse avenimente sportive, culturale. 
scolare, artistice. in baza prezentului regulament. 

Art. 10 Prezentul regulament se completeazà Cu prevederile legale in materie. 

Presedin t 
Con siIi 
Ing. Dai 

Contrasern neazä, 
Secretarul orauIui 

Jurist Daniela Chirilä 


