
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

HOTARÂRE 

privind alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a sumei de  

3500 RON, din sponsorizari, la bugetul local, necesara premierii echipajelor de 

elevi, care se claseaza pe locul I, II si III, participante la concursul scolar, faza pe 

municipiul Bacau, organizat de Compartimentul „Protectie Civila”, împreuna 

cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau, cu tematica de protectie civila  

„Cu viata mea apar viata”  

 

Consiliul Local al Municipiului Bacau 

 Având în vedere: 

- Referatul nr. 19235/ 16.05.2006, a Compartimentului Protectie Civila; 

- Expunerea de motive a consilierilor locali. 

 În baza dispozitiilor art. 38 (2) lit. „q” si ale art. 46 (1) si (3) din Legea nr. 215/ 

2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba alocarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, din 

sponsorizari primite la bugetul local a sumei de 3500 RON necesara premierii 

echipajelor de elevi, care se claseaza pe locul I, II si III, participanti la concursul 

scolar , faza pe municipiul Bacau, organizat de Compartimentul Protectie Civila 

împreuna cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bacau, cu tematica de protectie 

civila intitulat „Cu viata mea apar viata” . 

 

Art. 2 Se aproba sistemul de premiere propus de organizatori si cuantumul premiilor, 

dupa cum urmeaza: 

a) clasele V – VIII: - locul I, echipaj din 3 elevi 

                                         x 280 RON _______________ = 840 RON 

                                      - locul II, echipaj din 3 elevi 

                                        x 180 RON _______________ = 540 RON 

                                     - locul III, echipaj din 3 elevi 



                                       x 123 RON _______________ = 370 RON 

b) clasele IX – XI:  - locul I, echipaj din 3 elevi 

                                         x 280 RON _______________ = 840 RON 

                                      - locul II, echipaj din 3 elevi 

                                        x 180 RON _______________ = 540 RON 

                                      - locul III, echipaj din 3 elevi 

                                        x 123 RON _______________ = 370 RON 

 

Art. 3 Suma va fi decontata din sponsorizari la bugetul local. 
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