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HOTĂRÂREA NR. 127 
din 15 decembrie 2016 

 
 

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

obţinut premii şi menţiuni la etapele județeană și interjudețeană/regională ale 
competițiilor școlare 

 
   

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
extraordinară din 15 decembrie 2016; 

Având în vedere: 
         -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 27063 din  12.12.2016; 
         -Raportul Direcţiei economice  înregistrat la nr. 27064 din 12.12.2016; 
         -Prevederile art. 5 alin.(3), Cap. II, pct 7, lit.a), b), f) și pct. 9, lit. b din anexa nr. 2  

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.7 din Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea 
competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare 
acordate elevilor premiați și unităților școlare de proveniență a premianților aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare din învățământul 
preuniversitar 

        -Hotărârea Consiliului local nr. 11/2016 cu privire la aprobarea bugetului general 
al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016; 

 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 ĂRĂ 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 etapele 
județeană și interjudețeană/regională ale competițiilor școlare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.În 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.Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 
76/30.07.2015 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 
 Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia economică, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Alvirescu Ioana - Tatiana 

            Contrasemnează: 
   SECRETARUL MUNICIPIULUI 

        Toader Mândrilă 
 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 


