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                                                      H O T Ă R Â R EA NR. 76 
                                                    din 30 iulie 2015 
 

cu privire la aprobarea Regulamentului  de premiere a elevilor 
 din învăţământul preuniversitar din municipiul Câmpulung Moldovenesc 

 care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile şcolare şi campionatele sportive, 
precum şi a profesorilor îndrumători 

   
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 
30.07.2015; 

Având în vedere: 
    - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la 

nr. 13652 din  02.07.2015; 
    - Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 13653 din 02.07.2015; 
    - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
  - Prevederile art. 5 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
   - Prevederile art. 105 alin.(2) lit. h) şi l) şi art. 111 alin.(4) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Prevederile art. 181 alin.(1) lit. b) şi c) din Legea nr. 69/2000 , legea educaţiei fizice şi 

sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile punctului 8 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 369/1994 privind 

organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţesti, a concursurilor pe obiecte de 
învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor 
sportive şcolare naţionale şi internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului local nr. 8/2015 cu privire la aprobarea bugetului general al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2015; 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) şi d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit. a) pct. 1 şi 6, alin. (6) lit. b), art. 
45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 

       Art.1.Se aprobă Regulamentul  de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar din 
municipiul Câmpulung Moldovenesc care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile şcolare şi 
campionatele sportive, precum şi a profesorilor îndrumători, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2.In aplicarea prevederilor Regulamentului prevăzut la art. 1, plata premiilor se face din 
subcap. 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei”, art. 20.01.30 „Alte bunuri 
şi servicii de întreţinere şi funcţionare”. 
        Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Flutur Cristina - Nicoleta 

  Contrasemnează: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
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