ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

H O T Ă R Â R E nr.23/19.04.2016
privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cristian Corina










Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl Ing. Andrei Ion si înregistrată la nr.
2964/24.03.2016;
cererea nr.991/04.02.2016, a doamnei Cristian Corina;
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni nr.2966/24.03.2016;
raportul compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Smeeni, inregistrat sub
nr.2965/24.03.2016;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare;
având în vedere prevederile art. 82 alin. (1)-(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/ 2011,
a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările
ulterioare
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 , nr.393/2015;
prevederile HCL nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni, pe anul
2016;

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit. d) si alin (6) lit. a),pct.1 si 2 , art. 45 alin (1) , coroborat cu
prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 500 lei lunar,pentru
perioada martie-iunie 2016 si septembrie-decembrie 2016 inclusiv , doamnei Cristian Corina
,CNP 2730701100065, cu domiciliul in comuna Smeeni, sat Caltuna, judetul Buzau , pentru
minorul Cristian Robert ,in vederea achitarii costului de transport , in calitate de
participant/concurent la competitiile sportive organizate pe perioada mai sus mentionata.
Art.2.Doamna Cristian Corina v-a prezenta lunar documentele justificative privind
transportul si participarea la competitii, sub sanctiunea incetarii acordarii ajutorului financiar.
Art.3.Suma acordata va fi achitata din bugetul local al comunei Smeeni prin intermediul
casieriei Primariei comunei Smeeni.
Art.4 Primarul comunei Smeeni prin compartimentul contabilitate va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotararii .
Art.5 Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului :
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău,
- Primarului comunei Smeeni,
- Compartiment contabilitate
Presedinte de sedinta
Consilier local
Cristea Stefan

Contrasemneaza
Secretar
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 23/19.04.2016 , Smeeni-Buzău,
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de 19.04.2016, cu respectarea
prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un
numar de 13 voturi „pentru”, 0
„împotrivă” , 1 „abţineri” din totalul de 14 consilieri locali în funcţie,
din care prezenţi la şedinţă 14.

