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                                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu 

                                                votul  a 17 consilieri 

 

       

    HOTĂRÂREA  NR. 338 

privind acordarea de premii elevilor din invatamantul preuniversitar din 

municipiul Husi pentru rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile 

scolare, obtinute in anul scolar  2018-2019  

 

       Consiliul Local al municipiuluiHuși, județul Vaslui ; 

 

       Având învedere : 

 

• Referatul Direcţiei Administraţie Publică Locală  nr.  28436 din 

22.10.2019 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind 

acordarea de premii elevilor din invatamantul preuniversitar din 

municipiul Husi pentru rezultate deosebite   la olimpiadele si 

concursurile scolare, obtinute in anul scolar  2018-2019 ; 

• Raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr. 28437 din 

22.10.2019  

• Raportul Direcţiei Economice  nr. 28753 din 24.10.2019; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.  28614 din 24.10.2019 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectareadrepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

• Avizul Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţiacopilului, familie; 

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.337 din 

31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului  de acordare a  

premiilor   elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar din 

municipiul Husi  care au obtinut rezultate deosebite la  olimpiadele si 
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concursurile scolare de la nivel national si international  in anul scolar 

2018-2019 ; 

               În conformitate cu prevederile  art.105 alin.(1) din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 , modificată şi completată, art.7 lit.v) din Anexa la Ordinul 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.4742 /2016 privind 

aprobarea Statutului Elevului , prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat 

pe anul 2019, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, actualizată, 

prevederile art. 140 alin.(1) şi alin.(3), ale art.154 alin.(1), ale art.196 alin.(1) lit.a), 

ale art.197 alin.(1) şi ale art.243 alin.(1) lit.a) şi b) din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

           În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) şi art.139 alin.(3) lit.a) 

şialin.(6)   din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

           H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1.Se aprobă acordarea de premii  elevilor din invatamantul 

preuniversitar din municipiul Husi pentru rezultate deosebite  la olimpiadele şi 

concursurile şcolare , obţinute în anul şcolar 2018-2019, in  cuantum  de 1000 

lei/elev, conform   Anexei   care face  parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 

           Art.2.Alocarea sumei de 31.000 lei necesară pentru acordarea acestor 

premii  se va realiza de la bugetul local al municipiului Huşi  , Capitolul 65 – 

“Învăţământ”. 

 

           Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiuluiHuşi.    

 

 

                                                                                       HUŞI  , 31 octombrie 2019 

 

 

           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,              Contrasemnează pentru legalitate , 

                    Gabriela Matei                                               Secretar  general , 

                   jr.MonicaDumitrașcu 
 


