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JUDETUL OLT
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HOTARAREA NR.90/08.11.2012
REFERITOR LA: Premierea elevilor si sportivilor din municipiul Caracal care au obtinut
rezultate deosebite cu prilejul etapelor finale nationale din cadrul olimpiadelor scolare campionatelor
nationale individuale pe echipe, precum si profesorilor si antrenorilor acestora.
EXPUNERE DE MOTIVE: AvAnd in vedere ca prezenta, pe locuri fruntase a elevilor
internationale, constituie o recunoastere a
sportivilor municipiului Caracal la concursurile nationale
strainkate se
un
renume
pentru
localitatea
noastrd, in tars
antrenorilor
si
eforturilor profesorilor si
impune adoptarea unui proiect de hotärare prin care ss se stabileascd clar conditiile premierii.
AVAND IN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.15086/06.11.2012 al Secretarului municipiului Caracal;
- Legea nr.273/2006, privind Finantele publice locale cu modificarile completArile ulterioare;
- Art. 12 si art. 15 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si
completdrile ulterioare;
- Art. 36 alin. 4 lit."a" alin. 6 lit."a" pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicd
locald, republicatä cu modificArile si completdrile ulterioare;
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicA locals, republicata,
completatd si modificatd;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTARASTE:
ART. 1 — Se aprobd premierea elevilor si sportivilor din municipiul Caracal care au obtinut
rezultate deosebite cu prilejul etapelor finale nationale din cadrul olimpiadelor scolare campionatelor
nationale individuale pe echipe, precum profesorilor antrenorilor acestora, dupd cum urmeazd:
A.ELEVI $1 SPORTIVI

B. PROFESORI $1 ANTRENORI

Pentru locul 1 = 1000 lei

Pentru locul 1 = 1000 lei

Pentru locul 2 =

800 lei

Pentru locul 2 =

800 lei

Pentru locul 3 =

600 lei

Pentru locul 3 =

600 lei

ART. 2 — Nominalizarea elevilor sportivilor care au obtinut unul din primele 3 locuri in cadrul
competitiilor prevAzute la art.1 precum si a profesorilor/antrenorilor acestora se va face prin adresd
oficiald, care Primarul municipiului Caracal de care managerul unitatii scolare sau sportive cdreia
apartine elevul/sportivul/echipa care urmeazd sA, fie premiat(d) la care in mod obligatoriu se va atria copia
diplomei primitd.

ART.3 — incepánd cu data adoptdrii prezentei hotdrari iii inceteazd aplicabilitatea orice hotarare
contrail.
ART.4 — Directiile din cadrul primäriei municipiului Caracal vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarki.
ART.5. Prezenta hotärare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Olt, Primarului
municipiului Caracal si Directiei Economice din cadrul Primdriei municipiului Caracal.

Pil,E.EDINTTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALIT TE

SECRETARUL

CIPIULUI,

BONDC/U ION LUCIAN

O

VIOREL EM

1 ESCU

