
  
                                     

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea premierii unor sportivi din comuna Horodniceni, județul Suceava, pentru 

performanțe deosebite obținute la competițiile sportive naționale și internaționale 
 

    Având în vedere prevederile :  
a) art. 181 alin. (2) lit. f) din Legea nr. educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările și 

completările ulterioare;  
b) art. 36 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene;  

c) art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. f) din Ordonanața de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

d)  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;  
 
luând act de proiectul de hotărâre nr. 47 din 11.07.2022 inițiat de primarul comunei Horodniceni, însoțit 
de:  
   a)  referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 2319/11.07.2022; 
   b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Horodniceni nr. 2320/11.07.2022;  
   c) avizele consultative al comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.3 din cadrul Consiliului local Horodniceni . 
 
    în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. – Se aprobă acordarea din bugetul local a unor premii pentru performanțele sportive 
deosebite obținute la competițiile sportive naționale și internaționale pentru canotaj de către sportivi cu 
domiciliul în comuna Horodniceni, județul Suceava, după cum urmează:  
 - Negură Narcisa- Florentina, cu domiciliul în sat Brădățel, str. Izvorului nr. 3, comuna Horodniceni, 
suma de 2.000 lei;  
 - Guia Marian-Gabriel, cu domiciliul în sat Brădățel, str. Izvorului nr.51, comuna Horodniceni,  suma 
de 1.500 lei;  
 - Murariu Bogdan Casian, cu domiciliul în sat Botești, comuna Horodniceni,  suma de 1.500 lei;  
 - Camilariu Flavia- Florentina, cu domiciliul în sat Horodniceni, comuna Horodniceni, suma de 1.000 
lei.  
           Art. 2.- Primarul comunei Horodniceni prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
           Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Horodniceni, prefectului judeţului Suceava, 
persoanei prevăzute la art.1 și se publică în Monitorul Oficial Local. 
 
     Președinte de ședință, 

 
…………………………............... 

         Petru TANASĂ 
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 Contrasemnează pentru legalitate,  

 
Secretar general, 

….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


