HOTĂRÂREA NR. ___
din
__ 2019
privind: aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul
rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea, domnul
Consilier Judeţean Alexandru Nechifor, doamna Consilier Judeţean GeorgianaIuliana Rusu, domnul Consilier Judeţean Constantin Grosu, doamna Consilier
Judeţean Magdalena Gaiu, domnul Consilier Judeţean Anghel-Costel Căluean
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.941/11.09.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi depusă şi
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr.
9.941/05.09.2019;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) şi e) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii din mediul
rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 230/26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de
acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la admiterea în liceu.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemneazǎ pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Director executiv,
Stoica George
Întocmit,
Zaharia Mihai
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ANEXĂ
Regulament
de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu rezultate deosebite la
admiterea în liceu

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale:
Art. 1. Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv important
pentru Consiliul Judeţean Galaţi.
Art. 2. Prin premierea elevilor se răsplăteşte efortul depus de aceştia în obţinerea de
rezultate deosebite la admiterea în liceu.
Art. 3. (1) Niciun elev nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea
premiului pe criterii de sex, naţionalitate, religie sau rasă.
(2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obţinute la admiterea în liceu.
Art. 4. Vor fi premiaţi elevii din mediul rural care au absolvit la unităţile de învăţământ
gimnazial din judeţul Galaţi şi care au obţinut la admiterea în liceu medii de peste 9,00.
Art. 5. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va transmite anual Consiliului Judeţean
Galaţi o situaţie privind elevii din mediul rural care au absolvit la unităţile de învăţământ
gimnazial din judeţul Galaţi şi care au obţinut la admiterea în liceu medii de peste 9,00.
CAPITOLUL II – Cadrul legal:
Art. 6. Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine educaţia. La
baza elaborării acestui regulament stau prevederile:
Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legii nr. 1/2001 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor
şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate
elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr.
536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar.
CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare:
Art. 7. Suma aferentă premierii se va aloca anual din bugetul propriu al Judeţului Galaţi.
CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării premierii:
Art. 8. Acordarea premiilor elevilor cu rezultate deosebite la admiterea în liceu va avea
loc la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, în cadrul unei şedinţe de plen.
CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor şi cuantumul acestora:
Art. 9. În cadrul evenimentului vor fi premiaţi, conform situaţiei întocmite de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galati, elevii din mediul rural care au absolvit la unităţile de
învăţământ gimnazial din judeţul Galaţi şi care au obţinut la admiterea în liceu medii de
peste 9,00.
Art. 10. Suma prevăzută la art. 7 se va împărţi în mod egal la numărul de elevi specificaţi
la art. 4.
CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale:
Art. 11. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul şcolar 20192020.

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 9.941/11.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din
mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu
Iniţiatorii, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea, domnul
Consilier Judeţean Alexandru Nechifor, doamna Consilier Judeţean Georgiana-Iuliana Rusu,
domnul Consilier Judeţean Constantin Grosu, doamna Consilier Judeţean Magdalena Gaiu,
domnul Consilier Judeţean Anghel-Costel Căluean, prezintă un proiect de hotărâre al cărui
scop îl reprezintă aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul
rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu.
Proiectul de hotărâre are ca bază legală prevederile:
- art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 9, alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 12, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi depusă şi înregistrată la Registratura Generală
a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 9.941/05.09.2019.
În consecinţă respectivul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale.
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 9.941/11.09.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din
mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu
Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de adresa Inspectoratului Şcolar
Judeţean Galaţi, depusă şi înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi
sub nr. 9941/05.09.2019, prin care se dorea acordarea de premii elevilor din mediul rural cu
rezultate deosebite la admiterea în liceu.
Iniţiatorii, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea, domnul
Consilier Judeţean Nechifor Alexandru, doamna Consilier Judeţean Rusu Georgiana-Iuliana,
domnul Consilier Judeţean Grosu Constantin, doamna Consilier Judeţean Gaiu Magdalena,
domnul Consilier Judeţean Căluean Anghel-Costel, ţinând cont că numeroşi elevi din mediul
rural, absolvenţi ai şcolilor gimnaziale, renunţă la continuarea studiilor, consideră necesar un
proiect de stimulare a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la admiterea în liceu,
invitându-i într-o şedinţă de plen sau într-o şedinţă extraordinară, pentru a fi felicitaţi şi pentru a
li se înmâna diplome şi premii.
Aprobând Regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu
rezultate deosebite la admiterea în liceu, se propune ca în anii viitori susţinerea elevilor să se
rezume la contravaloarea costului pentru cămin şi cantină pentru cei care obţin rezultate
deosebite la admiterea în liceu dar nu pot continua studiile la licee de prestigiu din Galaţi sau
Tecuci datorită situaţiei financiare precare.
Prezentul regulament are ca scop dezvoltarea unui spirit competiţional la nivelul
judeţului Galaţi, prin acordarea de premii având ca finalitate aspecte de dezvoltare economică,
socială şi culturală a comunei.
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (7) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, „în România învăţământul constituie prioritate
naţională”.
Consiliul judeţean îndeplineşte, conform art. 173, alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “atribuţii privind gestionarea serviciilor publice

de interes judeţean”. În exercitarea atribuţiilor, consiliul judeţean “asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes judeţean privind: a) educaţia; […] e) tineretul", conform prevederilor alin. (5), lit. a) şi e)
a aceluiaşi articol.
Având în vedere art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, “în exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice
locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după
cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri.”
Conform art. 9, alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, “Învăţământul poate fi susţinut prin burse, credite de studii, donaţii,
sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale”, iar art. 12, alin. (5) prevede că “statul şi alţi
factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional,
ale elevilor şi studenţilor.”
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
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