ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 49
privind asigurarea de la bugetul local în anul 2018 a finanţării complementare pentru
activităţi educative extraşcolare desfăşurate de Şcoala Gimnazială Podari
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.04.2018,
Având în vedere Raportul nr. 3690 din 24.04.2018 al Serviciului CBTIESAIP –
Compartimentul contabilitate-buget,
Văzând dispoziţiile art. VI pct. 7 – Obligaţiile Primarului din Contractul de
management administrativ – financiar nr. 592 din 26.01.2017 semnat între Primarul comunei
Podari şi Directorul Şcolii Gimnaziale Podari şi Adresa cu nr. 653/20.03.2018 a Şcolii
Gimnaziale Podari ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de
specialitate în data de 26.04.2018,
În conformitate cu prevederile art. 105 alin 1 lit. e şi h şi art. 106 din Legea nr.1/2001
a învăţământului, modificată şi completată, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, modificată şi completată şi Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 31.03.2017
privind aprobarea bugetului local pe anul 2017,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin.(4) lit.a) şi
alin.(6) lit.a) pct.1, 4, 5, art.45 şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se ia act de Contractul de management administrativ – financiar nr. 592 din
26.01.2017 încheiat între Primarul comunei Podari şi Şcoala Gimnazială Podari şi se aprobă
asigurarea de la bugetul local în anul 2018 a finanţării complementare pentru activităţi
educative extraşcolare desfăşurate de Şcoala Gimnazială Podari, prin achiziţionarea a
aproximativ 300 l combustibil în scopul deplasării la obiectivele detaliate în Anexa la
prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate, Serviciul CBTIESAIP Compartimentul Contabilitate – Buget şi Şcoala Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
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