ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă și a Regulamentului de
premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași, care
obțin premii și mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare și a profesorilor
îndrumători
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 29.05.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.2568/27.04.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care se propune aprobarea acordării premiilor pentru performanța școlară înaltă și a Regulamentului
de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași, care
obțin premii și mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare și a profesorilor îndrumători;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.2899/16.05.2018, întocmit de compartimentul financiarcontabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.3114/29.05.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.3121/29.05.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.3128/29.05.2018;
 Adresa Școlii Gimnaziale „Constantin Teodorescu” nr.403/25.04.2018, înregistrată la Primăria
comunei Șoldanu cu nr.2509/26.04.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului local
pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30 martie 2018 privind alegerea Preşedintelui
de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018.
În baza:
 prevederilor art.105 alin.(2) lit.h) și l) și ale art.111 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011
modificată și completată;
 prevederilor art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 prevederilor art.3 alin.(1) și art.181 alin.(2) lit.f) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului,
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modificată și completată;
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din
învățământul preuniversitar;
prevederilor art.7 lit.v) din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4742/2016 pentru aprobarea
Statutului elevului;
prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) și d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.1 și lit.b) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă Regulamentul de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna
Șoldanu, județul Călărași, care obțin premii și mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare
și a profesorilor îndrumători, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre.
Art.2. - Se aprobă acordarea premiilor pentru performanță școlară înaltă elevilor din învățământul
preuniversitar cu domiciliul în comuna Șoldanu, precum și profesorilor îndrumători încadrați în
structura școlară preuniversitară din comuna Șoldanu, conform Regulamentului de premiere aprobat la
art.1 al prezentului Proiect de hotărâre.
Art.3. - (1) Suma totală care se acordă pentru rezultatele deosebite obţinute, se aprobă prin Hotărâre a
Consiliului Local al comunei Șoldanu.
(2) Valoarea premiilor cuprinse în Regulamentul de premiere este exprimată în lei și reprezintă limita
maximă netă. Premierea elevilor se va face în funcție de nivelul performanței obținute în anul
calendaristic în curs și în limita bugetului aprobat.
Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se însărcinează domnul primar și aparatul său de
specialitate.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ion BUCUR
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 21
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 29 mai 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 1 abținere și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.21/29.05.2018

REGULAMENT
de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Șoldanu, județul Călărași,
care obțin premii și mențiuni la concursurile și competițiile sportive școlare precum și a
profesorilor îndrumători
Capitolul I - Prevederi generale
Promovarea și susținerea performanței în educație constitue un obiectiv important pentru administrația
publică din Comuna Șoldanu.
Prezentul Regulament are ca scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru premierea elevilor din
învățământul preuniversitar din Comuna Șoldanu care au obținut premii și mențiuni la concursurile și
competițiile sportive școlare, precum și a profesorilor lor îndrumători.

Capitolul II - Procedurile de lucru
Art.1. - Comuna Șoldanu, prin Consiliul local, premiază elevii din învățământul preuniversitar care au obținut
premii și mențiuni la olimpiadele naționale, olimpiadele județene și competițiile sportive, precum și profesorii
îndrumători ai acestora.
Art.2. - Situația elevilor și a profesorilor care urmează a fi premiați se întocmește în baza datelor furnizate de
Școala Gimnazială ,,Constantin Teodorescu” Șoldanu, potrivit prezentului regulament.

Art.3. - Premierea elevilor și a profesorilor îndrumători se face în funcție de nivelul performanței obținute și de
limita bugetului aprobat în acest scop.
Art.4. - Se acordă individual, pentru elevi și profesori îndrumători, în funcție de nivelul concursurilor și
competițiilor sportive școlare și de rezultatele obținute, următoarele premii:
a) Olimpiade naționale școlare/competiții sportive naționale:
 Premiul I - 1500 lei
 Premiul II - 1200 lei
 Premiul III - 1000 lei
 Mențiune - 500 lei
b) Olimpiade județene școlare/competiții sportive județene și regionale:
 Premiul I - 600 lei
 Premiul II - 400 lei
 Premiul III - 200 lei
 Mențiune - 150 lei.
Art.5. - Se acordă pe echipe/formații de elevi, pentru echipele/formațiile cu un număr de peste 20 elevi, în
funcție de nivelul concursurilor și competițiilor sportive școlare și de rezultatele obținute, următoarele premii:
c) Olimpiade naționale școlare/competiții sportive naționale:
 Premiul I - 3500 lei
 Premiul II - 3200 lei
 Premiul III - 3000 lei
 Mențiune - 2500 lei
d) Olimpiade județene școlare/competiții sportive județene și regionale:
 Premiul I - 2600 lei
 Premiul II - 2400 lei
 Premiul III - 2200 lei
 Mențiune - 2150 lei.
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Art.6. - Se acordă pe echipe/formații de elevi, pentru echipele/formațiile cu un număr de până la 20 elevi, în
funcție de nivelul concursurilor și competițiilor sportive școlare și de rezultatele obținute, următoarele premii:
e) Olimpiade naționale școlare/competiții sportive naționale:
 Premiul I - 2500 lei
 Premiul II - 2200 lei
 Premiul III - 2000 lei
 Mențiune - 1500 lei
f) Olimpiade județene școlare/competiții sportive județene și regionale:
 Premiul I - 1600 lei
 Premiul II - 1400 lei
 Premiul III - 1200 lei
 Mențiune - 1150 lei.
Art.7. - Elevii care au obținut rezultate deosebite la mai multe olimpiade școlare și concursuri sportive vor fi
premiați pentru fiecare performanță.
Art.8. - (1) Profesorul care a pregatit un elev cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare și concursurile
sportive va fi premiat cu un premiu de aceiași valoare cu a elevului pe care l-a pregătit.

(2) În cazul în care un profesor a pregătit mai mulți elevi care au obținut rezultate deosebite, valoarea premiului
profesorului este egală cu cea mai mare valoare a unuia dintre premiile obținute de un elev.
Art.9. - Premiile elevilor și profesorilor îndrumători se acordă în baza statelor de plată întocmite de
compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei în colaborare cu unitatea de învățământ și se impozitează
conform legii. Impozitul se reține pe statul de plată iar elevul, respectiv profesorul, va primi valoarea netă a
premiului.

Art.10. - Premiile prevăzute în prezentul regulament se acordă în luna iunie a fiecărui an pentru performanțele
din anul școlar, în baza solicitărilor unităților de învățământ sau a premianților.

Capitolul III - Dispoziții finale
Art.11. - Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu:
 prevederile art.105 alin.(2) lit.h) și l) și ale art.111 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 modificată





și completată;
prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
prevederilor art.3 alin.(1) și art.181 alin.(2) lit.f) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, modificată
și completată;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul
preuniversitar;
prevederile art.7 lit.v) din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4742/2016 pentru aprobarea Statutului
elevului.

Art.12. - Persoanele (elevii/profesorii) nemulțumite de neacordarea ori acordarea nejustificată a unor premii
(inclusiv cuantumul acestora) se pot adresa, cu motivația corespunzătoare, Consiliului local al Comunei Șoldanu,
județul Călărași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ion BUCUR
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