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H O T Ă R Â R E 
 
 
  REFERITOR LA: premierea elevilor şi sportivilor care au obţinut rezultate  
         deosebite la concursurile şi olimpiadele naţionale şi  
         internaţionale, precum şi a cadrelor didactice coordonatoare şi 
        antrenorilor, din municipiul Caracal. 
 
 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Prezenţa, pe locuri fruntaşe a elevilor şi sportivilor municipiului Caracal la 
concursurile naţionale şi internaţionale, constituie o recunoaştere a eforturilor cadrelor 
didactice şi antrenorilor şi un renume pentru localitatea noastră, în ţară şi străinătate. 
 
 Având în vedere: 
 -Raportul de specialitate al Direcţiei economice, din cadrul Primăriei municipiului 
Caracal; 
 -Avizul comisiilor economice şi de cultură, din cadrul Consiliului local al 
municipiului Caracal; 
 -Legea nr.273/2006, privind Finanţele publice locale; 
 -Prevederile HCL nr.7/29.01.1998, privind stimularea şi aprecierea rezultatelor 
tinerilor din municipiul Caracal, finalişti naţionali (locurile 1-3) la olimpiadele pe materii 
de învăţământ, discipline sportive şi activităţi cultural-artistice, prin premierea acestora cu 
„PREMIUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL”. 
 -Prevederile HCL  nr.1/2008, privind Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 
2008; 
 -Art.36(4) lit.a, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată. 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

  
 

 Art.1 - Aprobă premierea elevilor şi sportivilor, care au obţinut rezultate deosebite 
la concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale, precum şi a cadrelor didactice 
coordonatoare şi antrenorilor din municipiul Caracal, după cum urmează: 
 



 Elevii şi sportivii: 
 -Locul I-700 lei; 
 -Locul II-500 lei; 
 -Locul III-400 lei; 
 -Menţiune -200 lei. 
 Cadrele didactice coordonatoare şi antrenorii, vor fi premiate cu suma totală de 200 
lei, pentru rezultatele obţinute de elevi şi sportivi. 
 Art.2 -Nominalizarea elevilor, sportivilor, cadrelor didactice şi antrenorilor, se va 
face prin adresă oficială, către ordonatorul principal de credite, primarul municipiului 
Caracal, prezentându-se dovezi (diplome sau alte documente) privind obţinerea premiului 
respectiv. 
 Art.3 -Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.4.-Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor 
fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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