ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BACANI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 04.11.2014
privind aprobarea cofinantarii nerambursabile de la bugetul local al comunei
Bacani a proiectului educational „Suflet, floare si culoare”initiat de Scoala
Gimnaziala Bacani, care are incheiat un protocol de colaborare si cu Primaria
Comunei Bacani
Consiliul Local al comunei Bacani, judeţul Vaslui;
Având în vedere Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bacani in care se propune
aprobarea cofinanţării proiectului ’’Suflet, floare si culoare’’.
Având in vedere referatul intocmit de doorman Istrate Carmen, in calitate de professor la
scoala Gimnaziala nr. 1 Bacani înregistrat la Primăria Bacani cu nr. 5273 din 28.10.2014, prin care
solicita sprijinul in vederea achizitionarii de materiale necesare pentru buna desfasurare a proiectului
educational’’Suflet, floare si culoare’’,
Văzând raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
In conformitate cu prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta, cu completarile si modificarile
ulterioare precum si cele ale HG 218/2012;
In baza art.105 alin.2 lit.k din Legea 1/2011 a educatiei nationale, cu completarile si
modificarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1, si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modicările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă cofinantarea nerambursabila de la bugetul local al comunei Bacani cu
suma de 1000 lei pentru proiectului educational „Suflet, floare si culoare”initiat de
Scoala Gimnaziala Bacani, care are incheiat un protocol de colaborare si cu Primaria
Comunei Bacani, in vederea achizitionarii de materiale.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Bacani si Compartimentul de contabilitatedin cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Bacani.
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