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                                                                                                                         PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind premierea domnilor AVRAM PAUL și BRETEAN ROBIN LIVIU din Orașul Lipova, județul 

Arad, pentru rezultate excepționale obținute la Cupa României la Skandenberg, organizat la 

Brașov 

 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI LIPOVA, 

         AVÂND ÎN VEDERE: 

 

     -   prevederile art. 121 din Constituția României; 

     - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

     - prevederile art.25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. 

nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

    -  prevederile art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.f din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare;   

     -  inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr.22977/20.11.2019; 

     - raportul de specialitate nr.22978/20.11.2019, întocmit de către d-na Păulișan Gabriela – Șef Serviciu 

buget, finanțe, contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova și de către dl. 

Antoche Adrian – șef Birou Cultură și Sport din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Lipova; 

    - votul “pentru” a __ consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, cerută de 

prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

     În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

      Art.1. Se aprobă premierea d-lui AVRAM PAUL din Orașul Lipova, jud. Arad, cu suma de 2700 lei, 

pentru rezultatele obținute la Cupa României la Skandenberg, organizat la Brașov, unde susnumitul a 

obținut locul I la categoria Seniori 95 kg, dreapta, și locul II categoria Open brațul drept.  

      Art.2. Se aprobă premierea d-lui BRETEAN ROBIN LIVIU din Orașul Lipova, jud. Arad, cu suma de 

1200 lei, pentru rezultatul obținut la Cupa României la Skandenberg, organizat la Brașov, unde susnumitul 

a obținut locul II la categoria Master 95 kg, stânga. 

      Art.3. Fondurile necesare, pentru acoperirea cheltuielilor cu premierea domnilor Avram Paul și 

Bretean Robin Liviu, vor fi suportate de la bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Lipova aferent anului 

2019, cap. 51.02.03.20.30.30 – administrație publică. 

     Art.4.  Prezenta  hotărâre  se  va aduce la îndeplinire de către Serviciul Buget, finanțe, contabilitate și 

se comunică Instituției Prefectului - Județul Arad, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și 

persoanelor interesate, prin grija Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
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