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H O T Ă R Â R E A  NR. 55 

Privitor  la:  aprobarea  sumei  de  15.000  lei  în  vederea
acordării  de  premii  de  excelență  elevilor  din
învățământul  preuniversitar  al  comunei  Roșiile,
județul  Vâlcea  care  obțin  rezultate  deosebite  la
învățătură în cursul anului școlar 2020-2021.

Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa
ordinară  din  data  de   30.07.2021  la  care  participă  un  număr  de  11
consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având în vedere că domnul Ștefan Doru-Cezar a fost ales preşedinte
de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile
din data de 30.07.2021;

Luând  în  dezbatere  referatul  secretarului  general  UAT  Roșiile  și
raportul  de  specialitate  înregistrat  la  nr.  2744/23.07.2021  referitor  la
inițiativa primarului privind acordrea premiilor de excelență elevilor din
învățământul preuniversitar al comunei Roșiile, județul Vâlcea care obțin
rezultate deosebite  la  învățătură  în  cursul  anului  școlar  2020-2021,  în
sensul că premiile se vor acorda în sume de bani, ținând cont de adresa
Școlii  Gimnaziale  Roșiile  nr.  269/25.06.2021  privind  situația  elevilor
promovați cu indicarea premiului acordat și media generală, care a fost
prezentată și consiliului local în ședința anterioară; 

Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ţinând  cont  de  raportul  de  avizare  al  legalităţii  proiectului  de
hotărâre întocmit de secretarul Comunei Roşiile;

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7
lit.  v), art.  13 alin. (1) lit.  d), alin. (3), alin. (5), alin. (7) din O.A.P. nr.
4742/2016 pentru aprobarea statutului elevului, art. 111 alin 4) din L. nr.
1/2011  privind  educația  națională  cu  modificările  și  completările
ulterioare, art. 36 alin (4) din OUG nr. 114/2018 privind privind instituirea
unor  masuri  în  domeniul  investitiilor  publice  si  a  unor  masuri  fiscal-
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea
unor  termene,  cu  respectarea  Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  52/2003  r1 privind
transparența decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121
din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea
Cartei  europene  a  autonomiei  locale,  adoptata  la  Strasbourg  la  15
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul
Civil;
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În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 129 alin. (4) lit. a), alin.
7 lit. a), art. 139, art.196 alin. 1 lit. a), alin (14), art.140 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 10 voturi
pentru,  Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea,  adoptă
următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă suma de 15.000 lei în vederea acordării premiilor
de excelență elevilor din învățământul preuniversitar al comunei Roșiile,
județul Vâlcea care au obținut rezultate deosebite la învățătură în cursul
anului școlar 2020-2021, astfel:

a). Se  acordă  premiul  de  excelență  elevilor  care  au  reușit  la
finalizarea anului școlar cu media generală 10 (zece), constând în suma
de 1000 lei/elev;
 b). Se recompensează, cu sume de lei, elevii din fiecare clasă, care
au obținut cele mai bune medii generale, după cum urmează:

-  Premiul I – 800 lei;
-  Premiul II – 600 lei;
-  Premiul III – 400 lei;
-  Mențiune – 200 lei.”
Art. 2. Premiile prevăzute la art. 1 lit a) și b) nu se compensează,

acordându-se o singură dată premiul cel mai mare. 
Art. 3.  Sumele reprezentând premiile ce se acordă elevilor pentru

performanțele din anul școlar se suportă din bugetul local al UAT Roșiile
în  baza  solicitării  și  a  situației,  datelor  furnizate  de   Directorul  Școlii
Coordonatoare Roșiile prin adresa nr. 269/25.06.2021. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi  comunicată Instituţiei  Prefectului
judeţului  Vâlcea  pentru  efectuarea  constrolului  de  legalitate,   D.G.F.P.
Vâlcea,  primarului  comunei  Roşiile  și  Școlii  Gimnaziale  Roșiile  pentru
ducere  la  îndeplinitre  şi  va  fi  adusă  la  cunoştinţă  publică  prin  grija
secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roșiile, 30.07.2021

         Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează  pentru
legalitate, 
         ȘTEFAN DORU-CEZAR                           Secretar general UAT Roșiile,

         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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