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HOTARÂREA NR. 34
privind stabilirea valorii nominale a premiilor pentru anul 2018 obtinute de sportivii cu domiciliul in
Comuna Brebu si a antrenorului la diferite concursuri si competitii sportive
Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova.
Având în vedere :
-expunerea de motive nr. 8981/06.06.2018 a primarului comunei Brebu, dr. ing. Ungureanu Adrian;
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 39/11.06.2018;
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 8997/06.06.2018;
-raportul de specialitate al biroului financiar contabil impozite si taxe nr. 8994/06.06.2018;
-prevederile art. 8 din H.C.L. nr. 19/04.04.2018 privind aprobarea Regulamentul referitor la acordarea
premiilor elevilor/ tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I,II,III, mentiuni sau
medalii – aur, argint, bronz la faza nationala sau international a Olimpiadelor scolare, Concursurilor si
Competitiilor;
-prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata;
-prevederile art. 32 alin. (2) lit. A din H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportiva, modificata si completata;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) pct. 6, art. 45 alin. (2) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1.- Aproba valoarea nominala a premiilor pentru anul 2018 obtinute de sportivii cu domiciliul in Comuna
Brebu la diferite concursuri si competitii sportive, dupa cum urmeaza:
-premierea cu 500 lei a sportivilor seniori care au obtinut locul I, II sau III la diferite campionate nationale sau
internationale;
-premierea cu 300 lei a sportivilor juniori care au obtinut locul I, II sau III la diferite campionate nationale sau
internationale;
-premierea cu 500 lei a antrenorului sportivilor.
Art.2.- Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare tuturor institutiilor si persoanelor interesate.
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