
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROJECT DE HOTARARE NR.___!J_!t__. 
PRIVITOR LA: Premierea elevilor de la unitatile de invatamant, de pe raza 

comunei Otesani, judetul Va/cea, cu rezultate deosebite obtinute 
la olimpiadele jude te ne si nationale. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta,ordinara,publica, pe 

data de ,la care participa un numar de __ consilieri, din totalul de 11 consilieri in 

functie ai Consiliului local; 
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l 

consilier„. „. „. „. „. „. „. „. „„ ales in sedinta de consiliu din data de „ . „. „. „. „. ; 

Luand in dezbatere : 
-Adresa Scolii Gimnaziale Carstanesti nr„. „„.din „. „. „. „„ prin care ne transmit lista 

elevilor de la unitatile de invatamant, de pe raza comunei Otesani, judelui Va/cea, cu rezultate 
deosebite obtinute la olimpiadele judetene si nationale; 

-referatul de aprobare, inregistrat la nr. din si proiectul de hotarare 
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la premierea elevilor de la 
unitatile de invatamant, de pe raza comunei Otesani, judelui Va/cea, cu rezultate deosebite 
obtinute la olimpiadele judetene si nationale. 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judelui 
Va/cea, inregistrat la nr. din ____ _ 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.__ din ___ _ 
Avizul Comisiei Buget-Finante, inregistral la nr. din si Avizul Comisiei 
Jnvatamant, Cultura, Protectie Sociala, inregistrat la nr. din ,prin care se 
propune aprobarea proiectului de hota rare informa si continutul initiat de primar; 

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003, privind transparenta decizionala in 

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de 

afisare publica; 

Jn conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.105. alin.(1)„ alin.(2). lit.h). si 

art.I li. alin.(4). din Legea nr.112011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare si prevederile art.129. alin.(J). coroborat cu alin.(7) . fit.a). sie). din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

ln temeiul art. 139. alin. (I). si art.196. alin. (1). lit. (a). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numar de „„„ voturi "pentru ", „„. voturi " impotriva ",„„ „ voturi " abtineri" din totalul de „„„„ 
voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba premierea elevilor de la unitatile de invatamant, de pe raza 
comunei Otesani, judetul Va/cea. cu rezultate deosebite obtinute la olimpiadele judetene si 
nationale. 



Art.2.-(J)Situatia elevilor care urmeaza a fi premiali se intocmeste de catre unitatea de 
invatamant. 

(2) Pentru a beneficia de premiile, prevazute de prezenta ho/arare, este necesar un dosar 
care sa cuprinda urmatoarele : 

-un referat intocmit de catre conducerea unitatii de invatamant din care sa rezulte elevii 
indreptatiti sa primeasca aceste premii ; 

-copie dupa diploma obtinuta la olimpiada ; 
-copie dupa actul de identitate ; 
-pentru elevii care nu au implinil varsta de 14 ani se va depune o copie dupa certificatul 

de nastere si o copie dupa cartea de identitate a parintelui/reprezentantului legal. 
Art.3.- Se acorda, infunctie de rezultatele obtinute, urma/oarele premii: 
a) Olimpiade scolare judetene indiferent de disciplina la care participa : 

Premiul 1-800 lei 
Premiul 11- 700 lei 
Premiul 111-600 lei 
Mentiune-500 lei 

b) Olimpiade scolare nationale, indiferent de disciplina la care participa : 
Premiul 1-1400 lei 
Premiul 11-1200 lei 
Premiul 111-1 OOO lei 
Mentiune-800 lei 

Pentru elevii care participa la faza nationala, /ara sa obtina unul din premiile sus
mentionate se acorda un premiu de 200 lei. 

Art.4.- Bugetul necesar suportarii cheltuielilor prezentei hotarari va fi intocmit anual si 
aprobat de catre Consiliul Local Otesani dupa primirea listelor nominale de la unitatile de 
invatamant cu elevii care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele scalare si a documentelor 
prevazute in prezenta hotarare. 

Art.5.- Premiile elevilor se acorda in baza statelor de plata intocmite de catre contabilul 
unitatii de invatamant. 

Art.6.- Elevii care au obtinut rezultate deosebite la mai multe olimpiade scalare vor .fi 
premiali pentru.fiecare performanta. 

Art. 7.- Primarul Comunei Otesani va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.8.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al 
comunei Otesani, Scolii Gimnaziale Carstanesti pentru aducerea la indeplinite, compartimentului 
financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Otesani si lnstitutiei Prefectului judetului Va/cea 
in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 


