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PROIECT DE 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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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de 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”  

 
 
 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Bacau, a transmis 
municipiului prin adresa nr. 379981/ 19.04.2006, obligatia ce revine 
Compartimentului de Protectie Civila al municipiului, ca sa organizeze în zilele de 
17.05 – 18.05.2006, concursul scolar – faza pe municipiu – cu tematica de protectie 
civila, intitulat „Cu viata mea apar viata”. 
 La concurs participa elevii claselor V – VIII si IX – XI din cadrul unitatilor 
scolare din municipiul Bacau. 
 Acest concurs s-a organizat în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului 
Bacau, pe baza programelor de pregatire scolara întocmite de Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta împreuna cu Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe baza 
Protocolului încheiat privind pregatirea pentru protectia civila a elevilor si 
studentilor. 
 Organizatorii concursului au mai propus sistemul de premiere si valoarea 
premiilor individuale a echipajelor formate din 3 elevi si care se vor clasa pe locurile 
I, II si III, pe care îl apreciem corespunzator. 
 Suma aprobat va fi alocata din sponsorizari primite la bugetul local. 
 Fata de cele expuse va rugam domnilor consilieri sa adoptati proiectul de 
hotarâre în forma prezentata. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru avizarea proiectului de 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”  

 

 
 Organizarea si desfasurarea concursului scolar cu tematica de protectie civila, este obligatoriu fiind prevazut în Programele scolare, 
elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, asa cum se precizeaza în adresa nr. 19235/ 16.05.2006, a Compartimentului de Aparare Civila. 

 Masura propusa de organizatori pentru premierea echipajelor formate din 3 elevi, clasati pe locurile I, II si III, o consideram stimulatorie, 
si propunem sa se acorde din sponsorizari la bugetul local. 

 Avizam favorabil proiectul de hotarâre. 

 

             VICEPRIMAR                                                     SEF COMPARTIMENT        

Ing. ONICA NICOLAE                                                  MIHAI VALERIU 
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