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HOTĂRÂREA NR.141
Din 28 Noiembrie 2016
privind acordarea unui stimulent financiar pentru efectuarea unei perioade de studiu, în
cadrul programului Erasmus

Consiliul local al

oraşului

Buftea

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul Buget Finanţe, Financiar,
Contabilitatea Veniturilor şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară;
• Adresele înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr.15887/01.08.2016 şi
nr.18143/02.09.2016 prin care domnişoara Buga Ştefania - Roxana solicită acordarea
unui sprijin financiar în vederea completării fondurilor necesare pentru efectuarea unei
perioade de studiu în cadrul programului Erasmus la Universitatea Porto, din
Portugalia;
• Avizul Consiliului local exprimat în cadrul şedinţei din data de 30.09.2016, prin adresa
nr.15887/03.10.2016;
• Necesitatea sprijinirii tinerilor studenţi care efectuează stagii de pregătire în
străinătate;

• Avizul Comisiei pentru

Activităţi

Economice

şi

Financiare

şi

al Comisiei Juridice

şi

de

Disciplină;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind
cu modificările şi completările ulterioare;

administraţia publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. - (1) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar în valoare de 5.000 de lei
studentei Buga Ştefania - Roxana pentru efectuarea perioadei de studiu în cadrul
programului Erasmus la Universitatea Porto, din Portugalia, septembrie 2016 - februarie
2017.
(2) Suma
anul 2016.

prevăzută

la art. 1, se

alocă

din bugetul local al

oraşului

Buftea, aprobat pe

(3) În termen de 30 de zile de la data finalizării perioadei de studiu în cadrul acestui
program, studenta Buga Ştefania - Roxana va prezenta documente justificative pentru suma
acordată.
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Buftea prin Biroul Buget Finanţe, Financiar, Contabilitatea
Veniturilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.2. - Primarul

oraşului

Art.3. - Secretarul

oraşului Buftea va asigura
domnişoarei Buga Ştefania

primarului Oraşului Buftea,
Ilfov şi va fi publicată prin

judeţului

afişare

comunicarea prezentei hotărâri,
- Roxana, Instituţiei Prefectului
la sediul Consiliului local.

Contrasemnează,

SECRETAR,
ROMANE

ANGHEL LILIANA - MIHAELA
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