
 

HOTĂRÂREA NR. 279 

din 25 noiembrie 2021 
 

privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind 
premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul 
rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022 

Iniţiator: Președintele Consiliului Județean Galați, domnul Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12815/18.11.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
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 care au absolvit 

la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu 

(inclusiv în învățământul vocațional), existent la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 243/26.11.2020; 

 Având în vedere adresa nr. 12815/18.11.2021 transmisă Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Galaţi; 
 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.I. Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 
privind premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din 
mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.II. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al Judeţului Galaţi. 
 

Art.III. 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      

Director executiv, 

Stoica George 

Întocmit, 

Zaharia Mihai
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ANEXA 
 

Nr. 
crt. 

Numele 
Inițiala 
tatălui 

Prenumele 
Media 

admitere 
Unitatea școlară absolvită 

Liceul la care a fost admis în anul 
școlar 2021-2022 

1 CONDRACHE D. ȘTEFAN 9,31 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

ADVENTISTĂ, COMUNA MATCA 
LICEUL INTERNAȚIONAL INTEGRITAS 

JUD. MUREȘ 

 

 


