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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Premierea elevilor şi sportivilor din municipiul Caracal care au obţinut
rezultate deosebite cu prilejul etapelor finale naţionale din cadrul olimpiadelor şcolare şi campionatelor
naţionale individuale, precum şi profesorilor şi antrenorilor acestora.
EXPUNERE DE MOTIVE: Prin Hotărârea consiliuluil local nr. 71/2008 s-a aprobat premierea
tuturor elevilor şi sportivilor care au obţinut rezultate deosebite atât la concursuri cât şi la olimpiade
naţionale şi internaţionale. Având în vedere dificultăţile de ordin financiar la nivel local cât şi necesitatea
impulsionării obţinerii de către elevi şi sportivi a unor rezultate deosebite la un nivel cât mai înalt se
impune adoptarea unui proiect de hotărâre prin care să se stabilească clar condiţiile premierii.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.2019/18.02.2009 al Direcţiei Economice;
- Legea nr.273/2006, privind Finanţele publice locale;
- Art. 36 (4) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie şi
protecţia copilului al Consiului local al municipiului Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1 – Se aprobă premierea elevilor şi sportivilor din municipiul Caracal care au obţinut
rezultate deosebite cu prilejul etapelor finale naţionale din cadrul olimpiadelor şcolare şi campionatelor
naţionale individuale, precum şi profesorilor şi antrenorilor acestora, după cum urmează:
A. ELEVI ŞI SPORTIVI
Locul 1

= 700 lei

Locul 2

= 500

Locul 3

=

lei

400 lei

B. PROFESORI ŞI ANTRENORI

= 200 lei

ART. 2 – Nominalizarea elevilor şi sportivilor care au obţinut unul din primele 3 locuri în cadrul
competiţiilor prevăzute la art.1 precum şi a profesorilor/antrenorilor acestora se va face prin adresă
oficială, către Primarul municipiului Caracal de către managerul unităţii şcolare sau sportive căreia îi
aparţine elevul sau sportivul care urmează să fie premiat la care în mod obligatoriu se va ataşa copia
diplomei primită .

ART.3 - Premierea echipelor care au obţinut rezultate deosebite în cadrul competiţiilor prevăzute
la art.1 şi a antrenorilor acestora va face obiectul unor hotărâri de consiliu ulterioare, după caz.
ART.4 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabillitatea HCL
nr.71/2008.
ART.5 – Direcţiile din cadrul primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
ART.6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal.
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