HOTĂRÂREA NR. ___
din
2019
privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din
mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de învățământ
vocațional în anul şcolar 2019-2020
Iniţiatori: Președintele Consiliului Județean Galați, 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 și domnul Consilier
Județean Ionică Simbanu;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12048/21.11.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al 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 Regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu
rezultate deosebite la admiterea în liceul existent la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 207/30.09.2019;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 14322/24.10.2019,
depusă şi înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean sub nr.
12048/24.10.2019;
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) și e) din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se premiază cu suma de 1.000 lei fiecare elev care a absolvit ciclul gimnazial la o
unitate de învățământ din mediul rural și a obţinut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de
învățământ vocațional în anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al Judeţului Galaţi.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemneazǎ pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Întocmit,
Zaharia Mihai

Director executiv,
Stoica George
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ANEXA
Nr.
crt.

Nume

Iniţiala
tatălui

Prenume

Media
admitere

Şcoala de proveninență

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADVENTISTĂ MATCA

1

CONDRACHE

D.

RĂZVAN

9,65

2

RUSU

L.

COSMINA MARILENA

9,44

3

CEPRAGA

M.

ANDREEA MIRUNA

9,43

4

PAPĂRUȘ

V.

MIRUNA

9,40

5

ALECU

M.

TIMOTEI

9,37

6

TUDOR

T.

DRAGOȘ CRISTIAN

9,25

7

MIHAI

C.

ANDREEA

9,17

Liceul la care a fost admis

LICEUL
INTERNAȚIONAL
“INTEGRITAS”
TÂRGU MUREȘ
COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE NEGRI”
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRĂGĂNEȘTI
GALAȚI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE BURLUI” COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE NEGRI”
SUCEVENI
GALAȚI
LICEUL
TEORETIC
DE
INFORMATICĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIEȘTI
“GRIGORE MOISIL” IAȘI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA NEGRI” COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “ȘTEFAN CEL
COSTACHE NEGRI
MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. TREI IERARHI” COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR “ALEXANDRU
HANU CONACHI
IOAN CUZA” CONSTANȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRIVIȚA
LICEUL DE ARTĂ “D. CUCLIN” GALAȚI

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 12048/21.11.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul privind premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de
învățământ din mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de
învățământ vocațional în anul şcolar 2019-2020
Iniţiatorii, Președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fotea, domnul Consilier
Județean Alexandru Nechifor, doamna Consilier Județean Georgiana-Iuliana Rusu, domnul
Consilier Județean Constantin Grosu, doamna Consilier Județean Magdalena Gaiu, domnul
Consilier Județean Anghel-Costel Căluean și domnul Consilier Județean Ionică Simbanu, prezintă
un proiect de hotărâre al cărui scop îl reprezintă premierea elevilor care au absolvit ciclul
gimnazial la unități de învățământ din mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în
unitățile de învățământ vocațional în anul şcolar 2019-2020.
Proiectul de hotărâre are ca bază legală prevederile:
- art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) și e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență 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;
- Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu rezultate deosebite la
admiterea în liceu existent la nivelul Judeţului Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 207/30.09.2019;
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 14322 din 24.10.2019, depusă şi înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 12048 din 24.10.2019.
Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale.

Director executiv,
Director executiv,
Arhitect şef,
Stoica George
Angheluță Laura Delia Dumitrescu Mărioara
Director executiv,
Cristea Constantin

Direcția Tehnică,
Săndulache Elena

Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul contencios și
probleme juridice,

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr.12048/21.11.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul privind premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de
învățământ din mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de
învățământ vocațional în anul şcolar 2019-20120
Iniţiatorul, Președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fotea, domnul Consilier
Județean Alexandru Nechifor, doamna Consilier Județean Georgiana-Iuliana Rusu, domnul
Consilier Județean Constantin Grosu, doamna Consilier Județean Magdalena Gaiu, domnul
Consilier Județean Anghel-Costel Căluean și Consilierul Județean Ionică Simbanu, 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.
Având în vedere Regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite
la admiterea în liceu, se propune acordarea unui premiu fiecărui elev din mediul rural care a
obţinut media peste 9,00 la admiterea în liceu în anul şcolar 2019-2020, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 207/30.09.2019.
Lista nominală a elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din
mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de învățământ vocațional în
anul şcolar 2019-2020 a fost pusă la dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, prin
adresa nr. 14322 din 24.10.2019, depusă și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului
Judeţean Galaţi sub nr. 12048 din 24.10.2019.
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 Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, “atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes
județean”. 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) și e) a aceluiaşi articol.
Având în vedere art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, “în exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale
adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum
urmează: a) consiliul local și consiliul județean 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.

Președintele Consiliului Județean, Costel Fotea

Consilier Judeţean, Alexandru Nechifor

Consilier Judeţean, Georgiana-Iuliana Rusu

Consilier Judeţean, Constantin Grosu
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