
 
HOTĂRÂREA nr. 32 

privind alocarea unui sprijin financiar Liceului de Artă „George Georgescu” Tulcea în vederea participării 
unui grup de 15 elevi la Festivalul Internaţional de la SANREMO, Italia, ediţia a XIII –a.  

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea întrunit în şedinţă ordinară la data 24 februarie 2011;   
 Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar Liceului de Artă „George 
Georgescu” Tulcea în vederea participării unui grup de 15 elevi la Festivalul Internaţional de la San Remo, Italia, 
ediţia a XIII –a, proiect din initiativa Primarului;  
 Luând in discuţie Raportul Serviciului Sport, Cultură şi Relaţii Externe înregistrat sub nr. 4577/16.02.2011;  
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind Finaţele Publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. „d” şi alin. 6 pct. 1 din Legea 215 / 2001 privind 
Administraţia Publică Locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. 1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publică 
Locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

 ART. 1 Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în valoare de 2.500 Euro contravaloarea în lei la cursul 
BNR din data plăţii, din Bugetul Local, capitolul 670220 „Sport Cultură Artă şi Religie”, Liceului de Artă „George 
Georgescu” Tulcea în vederea participării unui grup de 15 elevi la Festivalul Internaţional de la SANREMO, Italia, 
ediţia a XIII –a. 
 ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică.  
 ART. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotătâri autorităţilor şi peroanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
 
 Hotărârea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor.  
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