
ROMÂNIA
                               JUDEŢUL COVASNA

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  COVASNA

                          HOTĂRÂREA NR. 73/2017
cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se

acordă elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la
nivel național și regional/interjudețean, fără finanțare de la 

Ministerul Educației Naționale  

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai
2017, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie (16).

Analizând expunerea de motive a consilierilor locali PCM-MPP, dl. Fülöp Csaba și
dl.  Szabó  Levente,  raportul  compartimentului  de  specialitate,  avizul  comisiilor  de
specialitate:  buget-finanțe,  învățământ  și  juridică,  precum  și  avizul  de  legalitate  al
secretarului orasului,

În conformitate cu:
- art.  105  alin.  (1)  și  (2)  lit.  h)  din  Legea  nr.  1/2011 a  educației  naționale,  cu

modificările și completările ulterioare;
- Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3248 /14.02.2017 - Lista

concursurilor școlare ce se vor organiza și desfășura la nivel național, fără finanțare
M.E.N., în anul școlar 2016-2017;

- Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3248 /14.02.2017 - Lista
concursurilor  școlare  ce  se  vor  organiza  și  desfășura  la  nivel
regional/interjudețean, fără finanțare M.E.N., în anul școlar 2016-2017;

- art. 1 alin. (2) lit. a) și b), art. 2 pct. 39, art. 16 alin. (4), art. 67,  Anexa nr. 2 Cap. II
pct. 7.b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

- HCL nr. 110/2016 “cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce
se acordă elevilor care obțin distincții la etapele județeană/interjudețeană/regională a
competițiilor școlare”, organizate și finanțate de M.E.N.

În temeiul art. 4, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5 și 6,  art. 45 alin.
(2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicată, cu modificările si completările ulterioare.
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Cu  votul  “pentru”  a  16 consilieri,  “împotriva”  a  - consilieri  și  “abțineri”  a  -
consilieri,

Hotărăște:

Art. 1 – (1) Se stabilesc cuantumurile stimulentelor financiare ce se acordă din bugetul
local, ca finanțare complementară pentru unitățile de învățământ preuniversitar din orașul
Covasna, elevilor care obțin distincții la concursurile școlare organizate la nivel național și
regional/interjudețean, fără finanțare de la Ministerul Educației Naționale, astfel:

A. Pentru concurenți individuali:
- nivel național: locul I –      100 lei

locul II –      80 lei
locul III –     60 lei
mențiune –   50 lei

- nivel regional/interjudețean:  
                        locul I –        60 lei 
                        locul II –       40 lei
                        locul III –     30 lei
                        mențiune –    25 lei

B. Pentru grupuri de elevi sub 20 de persoane: 
- nivel național: locul I –      300 lei

                                    locul II –     250 lei
                                    locul III –   150 lei

- nivel regional/interjudețean: 
                        locul I –      200 lei

                                    locul II –     150 lei
                                    locul III –   100 lei

C. Pentru grupuri de elevi peste 20 de persoane:
- nivel național: locul I –      600 lei

                                    locul II –    500 lei
                                    locul III –   300 lei

- nivel regional/interjudețean: 
                        locul I –      400 lei

                                    locul II –     300 lei
                                    locul III –   200 lei

(2)  Acordarea  stimulentelor  se  aprobă  anual  prin  hotărâre  a  consiliului  local  în
ședința  ordinară  a  lunii  mai  doar  pentru  concursurile  școlare  aprobate  prin  Ordinul
Ministrului Educației Naționale pentru anul școlar respectiv.
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Art. 2 – În baza hotărârilor de consiliu prin care se stabilesc cuantumurile stimulentelor
financiare ce se acordă elevilor  care obțin distincții  la  concursurile școlare,  cu sau fără
finanțare  de  la  M.E.N.  și  a  situațiilor  privind  distincțiile  obținute  predate  la  Direcția
Economică din cadrul Primăriei de către unitățile de învățământ preuniversitar din oraș, se
rectifică bugetul local cu sumele necesare acordării finanțării complementare, conform art.
105 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2011.

Art. 3 – Ulterior rectificării bugetului local, Consiliul local adoptă hotărârile cu caracter
individual,  cu  evidențierea  nominală  a  elevului/grupului/echipei,  a  premiului,  a  sumei
corespunzătoare premiului, a denumirii olimpiadei/concursului prin identificarea acestora
conform anexei și poziției din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale emis pentru
anul școlar respectiv.

Art. 4 – (1) Lista concursurilor școlare care se vor organiza și desfășura la nivel național și
regional/interjudețean, fără finanțare M.E.N., va fi publicată/afișată imediat după publicarea
Ordinului de aprobare, pe siteul/afișierul Primăriei și al unităților de învățământ din oraș.

  (2)  Directorii  și  Consiliile  de  administrație  ale  unităților  de  învățământ
preuniversitar din oraș vor lua măsuri pentru ca elevii din orașul Covasna să participe la cât
mai multe concursuri școlare cu sau fără finanțare M.E.N.

Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul orașului, Direcția
Economică din cadrul Primăriei,  directorii și Consiliile de administrație ale unităților de
învățământ preuniversitar din oraș.

Art. 6 – Secretarul orașului va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,
              SZABÓ LEVENTE                         SECRETAR,

       VASILICA ENEA
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