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HOTĂRÂRE 
privind premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din oraşul 
Vălenii de Munte care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2018 – 2019 

 și a profesorilor îndrumători 
 
 

Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
- art.110 alin.4 lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art.36 alin.(6) lit.a) pct.1 și art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019; 

Văzând expunerea de motive a primarului oraşului Vălenii de Munte, raportul întocmit de 
către Serviciul buget - finanţe, impozite şi taxe locale, prin care se solicită aprobarea  premierii 
elevilor din unităţile de învățământ preuniversitar din oraşul Vălenii de Munte care au obţinut  
rezultate deosebite în anul şcolar 2018 – 2019 și a profesorilor îndrumători, și raportul Comisiei 
pentru activități economico – financiare și agricultură; 

În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se  aprobă premierea  elevilor  olimpici și a profesorilor îndrumători din oraşul Vălenii 
de Munte, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Fondurile necesare pentru premierea elevilor din unităţile de învățământ  preuniversitar 

din orașul Vălenii de Munte, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2018 – 2019 și a 
profesorilor îndrumători, vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al oraşului Vălenii de 
Munte, aferent anului 2019, în valoare de 28.300 lei, cap.51.02 – administraţie publică. 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Serviciul buget – finanţe, impozite şi taxe 

locale și unităţile de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Vălenii de Munte. 
Hotarârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte. 
Afişarea și comunicarea se vor face de către Biroul Administraţie publică locală. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Săvulescu Eugen 
 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 
          SECRETAR : Onoiu Elena – Adina 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 25 aprilie 2019. 
NR.________. 



Anexa  
La H.C.L. ………nr……..din……………. 

 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Privind premierea elevilor si a profesorilor indrumatori din orasul Valenii de 
Munte, pentru anul scolar 2018-2019 

 
 
 

I. Organizator : Orasul Valenii de Munte 
II. Descrierea activitatilor : Premierea olimpicilor 
 
Vor fi premiati elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Orasul 
Valenii de Munte care au obtinut rezultate meritorii la Olimpiadele scolare, in 
anul scolar 2018 – 2019, astfel : 

- pentru rezultatele obtinute la olimpiadele internationale premiul I, II,, III , 
Mentiune                                                          - 700 lei/ elev ; 

- pentru rezultatele obtinute la olimpiadele nationale premiul I, II, III, Mentiune                                                       
-  500 lei/elev ; 

- pentru rezultatele obtinute la olimpiadele judetene  -  300 lei/elev ; 
- pentru profesorii coordonatori                             - 300 lei/profesor . 
 

      In urma centralizarii datelor privind performantele elevilor la Olimpiadele 
scolare, avem un numar de 2 elevi cu rezultate la nivel national, un numar de 
54 elevi cu rezultate la nivel judetean, precum si un numar de 36 de 
profesori coordonatori. 
 
      Necesar pentru organizare : 
 
- premii in bani pentru olimpici :    2 elevi x 500 lei =         1.000 lei 
                                                 54 elevi x 300 lei =        16.200 lei 
                                                 36 profesori x 300 lei = 10.800 lei 
- diplome pentru olimpici, profesori si elevii din unitatile de invatamant :                              
100 diplome x 3 lei =            300 lei.                                     
                                                 
 
                                      TOTAL :                                    28.300 lei 

 
 

 
 

Intocmit, 
Sef Serviciu, 

Nitu Elena 
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EXPUNEREA DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind premierea elevilor olimpici si a 
profesorilor îndrumători din oraşul Vălenii de Munte, pentru anul şcolar 

2018- 2019 
 

 
Investiţia în oameni, mai ales pentru creşterea performanţelor şcolare şi 

profesionale,  are  drept consecinţă conturarea unor categorii de tineri care să aibă o 

percepţie reală a exigenţelor noii societăţi. Efortul sistematizat al elevilor, pe care aceştia îl 

depun în procesul instructiv-educativ, îi răsplăteşte atât prin acumularea de cunoştinţe, dar 

şi prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul lor. Trăim într-o societate care ar 

trebui să aprecieze şi să recompenseze mai mult performanţa, în speţă, şi pe cea şcolară. 

De aceea, este necesar să existe o modalitate prin care să aducem în lumina 

reflectoarelor  acele persoane - elevi, profesori care prin munca lor au reuşit să facă cinste 

de-a lungul timpului oraşului Vălenii de Munte. 

Pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă deţinută de 

elevii vălenari în galeria celor merituoşi ai şcolii româneşti, ne determină să respectăm 

valorile noastre educaţionale şi să le oferim un minim de recunoştinţă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre, în 

forma prezentată. 

 
PRIMAR, 

FLORIN CONSTANTIN 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind premierea elevilor olimpici si a 
profesorilor îndrumători din oraşul Vălenii de Munte, pentru anul şcolar 

2018- 2019 
 

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale cu modificările şi 

completările ulterioare si Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018; 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215 din 

2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere adresa nr. 9380/16.04.2019 de la Şcoala Gimnazială „ing. Gh. 

Pănculescu”, adresa nr. 9403/16.04.2019 de la Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” şi adresa nr.  

9391/16.04.2019    de la Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, privind listele 

cu elevii olimpici şi profesorii coordonatori. 

În urma centralizării datelor privind performanţele elevilor la Olimpiadele Şcolare, avem un 

număr de 2 elevi cu rezultate la nivel naţional   şi un număr 54 elevi cu rezultate la nivel judeţean, 

precum şi un număr 36  de  profesori  coordonatori. 

Cheltuielile necesare organizării evenimentului vor fi suportate din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Vălenii de Munte aferent anului 2019, în valoare de 28.300 lei, cap. 51.02 – 

Administraţie publică; 

Faţă de cele prezentate mai sus, Serviciul Buget – Finanţe, Impozite şi Taxe  Locale  din  

cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Vălenii de Munte, propunem proiectul de 

hotărâre privind premierea elevilor olimpici si a profesorilor îndrumători din oraşul Vălenii  de  

Munte, pentru anul şcolar 2018 - 2019. 

Şef serviciu, 

Nitu Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


