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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR “

D ISP 0ZITIE
privindacordarea unui stimulent jînanciar în vedereaparticipării la tabăra de vară

sub deviza” Cadetpentru 3 zile ”pentru eleviiiScurtaEduard-Andrei, Done Alexandru _

şiDobre Florin—Eduard din ciasa a VII-a în cadrulScolii Gimnaziale nr.] Peştera

Primarul comunei Pestera, dna Nicoleta Vrabie, cu sediul în comuna Peştera, str.Izvorului
nr.25A, în calitate de şef al aparatuluipropriu de specialitate,

Având în vedere:
— adresa nr.A—849 din 08.03.2022 apărţinăndCentruluiMilitarZonal Constanţa„
- referatul nr.404131 ..052022 întocmit de compartimentulstare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă
socială, prin care propune acordarea unui stimulent financiar din bugetul local al comunei Peştera,
în vederea participării la tabără de vară sub deviza” Cadet pentru 3 zile” a elevilor Scurtu Eduard
Andrei, Done Alexandru şi Dobre Florin—Eduard din clasa a VII-a în cadrul Scolii Gimnaziale nr.l
Peştera,

— Prevederile ărt.lll alin.22 din Legea nr.l/201l a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completărileulterioare,

- Prevederile art.7 din HG nr…536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din
învăţămantul preuniversitar,

— Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completărileulterioare

În temeiul art.l96, alin(l), lit b) si art.l97, alin (1) si alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completărileulterioare,

DISPUN:
Art 1. — Se acordă stimulent financiar în cuantum de 3000 lei din bugetul local al comunei

Peştera, în vederea participării la tabăra de vară sub deviza” Cadet pentru 3 zile” a elevilor Scurtu
Eduard Andrei, Done Alexandru şi Dobre F lorin—Eduărd din clasa a VII—a în cadrul Scolii
Gimnaziale nr,.l Peştera, organizat în perioada 24—27.07.2022, de către Centrul Militar Zonal
Constanţa împreună cu Colegiul MilitarAlexandru—loanCuza din Constanţa.

Art 2 — Drepturile stabilite la arti se vor vira în contul ăpărţinand Asociaţiei Naţionale '-

CultulEroilor ”ReginaMaria”, filialajudeţeană Constanţa,
Art 3.— Documentatia care a stat la baza emiterii prezentei dispozitii se arhiveăza la

Compartimentul stare civila, autoritate tutelară si asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei
Pestera,
Art 4.— Secretarul general al comunei impreuna cu contabilul se însărcinează cu aducerea la

indeplinire a prevederilcr prezen/W rPRIMAR,
Nicoleta VRABIE
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, SEMNEAZA,V etar general,
Lenuta PREDA
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