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COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui premiu sportivei Anasiei Andreea – Natalia, 

  pentru performante în domeniul sportiv  

 
Consiliul local al  comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:  
-    referatul de aprobare al  doamnei Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de initiator, 
înregistrată  sub nr. 3459 din 12.05.2021 ;  
 -  raportul comun al Compartimentului    financiar contabil si al compartimentului cultural sportiv si promovare 
turism , înregistrat sub nr. 3581  din 17.05.2021; 
-   avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr.3618din 19.05.2021; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   
- prevederile  art.36, alin.(4) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice  
si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-     art.181, alin.(2), lit."f' din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata; 
-     art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."f' din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019  privind Codul administrativ; 
      In temeiul art.139  alin.(1) coroborat cu art.196, alin.(1), lit."a", din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
HOTĂRÂRE: 

Art. 1.   Se aprobă acordarea unui premiu pentru performante  în domeniul sportiv- canotaj,  în valoare de 3.000 

lei, sportivei  Anasiei  Andreea-Natalia. 

Art. 2.  Plata premiului se va face din  bugetul local  al comunei Baia,  de la cap.67.02 titlul 20. 

Art.3. (1)Prezenta hotărâre  se aduce la îndeplinire de catre primarul comunei Baia prin compartimentul financiar -

contabil  si se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava -Primarului comunei -Compartimentului  financiar 

contabil  si sportivei  Anasiei Andreea – Natalia . 

        (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin  grija secretarului 

general al comunei Baia .                                                     
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