ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea Diplomelor de Merit și a stimulentelor financiare elevilor
și profesorilor care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și
concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ în
anul școlar 2017-2018

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA:
Având în vedere expunerea de motive nr. 5.749/09.04.2019 la proiectul de
hotărâre inițiată de Domnul MIRCEA FLAVIU BOBORA, Președintele Consiliului
Județean Hunedoara;
Având în vedere Adresele nr. 1.743/08.04.2019 și nr. 1933/18.04.2019 ale
Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara înregistrate la Registratura Generală
a Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 5.644/08.04.2019 și nr.
6273/18.04.2019;
În conformitate cu dispozițiile art.4 alin.2 și ale art.11 lit.c din Anexa nr.1 la
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3035/2012
privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor
şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul
activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, cu modificările şi completările
ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art.36 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 91 alin.1 lit.f, alin.5 lit.a pct.1, art.97 alin.1 şi art.115 alin.1
lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acordarea Diplomelor de Merit și a stimulentelor
financiare în sumă de 500 lei/elev şi 500 lei/profesor, pentru elevii şi profesorii
din instituţiile de învăţământ din judeţul Hunedoara, care au obţinut rezultate de
excepţie la olimpiadele/concursurile internaționale și naționale organizate de

Ministerul Educației Naționale, pentru anul şcolar 2017-2018, conform anexei –
parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Suma totală de 26.000 lei va fi suportată din bugetul propriu al
judeţului Hunedoara.
Art.3 (1) Acordarea premiilor va avea loc în cadru festiv, la o dată
ulterioară.
(2) Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara răspunde de
corectitudinea datelor comunicate în vederea aprobării prezentei.
Art.4. (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul buget
contabilitate, Serviciul relaţii externe, asocieri şi comunicare interinstituțională şi
va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREȘEDINTE,
MIRCEA FLAVIU BOBORA

Deva, la __________2019

AVIZAT,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
DANIEL DAN

