Către,
PRIMARUL ORAŞULUI HÂRŞOVA
Subsemnatul Chiriţă Ionel, consilier local al oraşului Hârşova vă solicit să
introduceţi pe ordinea de zi a următoarei şedinţe ordinare a Consiliului Local, din data
de 23.02.2012, Proiectul de Hotărâre privind recompensarea elevilor şi profesorilor
care au obţinut rezultate şcolare deosebite, pe care vi-l înaintez, însoţit de Expunerea
de motive.

Hârşova, 20.02.2012
INIŢIATOR
Consilier local,
Ionel Chiriţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HÂRŞOVA

Program privind recompensarea elevilor şi profesorilor
care au obţinut rezultate şcolare deosebite
Eeducaţia în şcoală este, după cea obţinută în familie, prima în
formarea personalităţii copiilor. Schimbările sociale din ultimii ani atrag
după ele necesitatea formării şi educării unor generaţii apte să facă faţă
noilor cerinţe.
Investiţia în oameni, mai ales pentru creşterea performanţelor şcolare
şi profesionale, are drept consecinţă conturarea unor categorii de tineri care
să aibă o percepţie reală a exigenţelor noii societăţi. Efortul sistematizat al
elevilor, pe care aceştia îl depun în procesul instructiv-educativ, îi
răsplăteşte atât prin acumularea de cunoştinţe, dar şi prin deschiderea de
noi perspective pentru viitorul lor. Trăim într-o societate care ar trebui să
aprecieze şi să recompenseze mai mult performanţa, în speţă, şi pe cea
şcolară.
De aceea, este necesar să existe o modalitate de evaluare a activităţii
şcolare a acelora care s-au poziţionat într-o elită a elevilor cu rezultate
deosebite la învăţătură. Totodată, aceste rezultate deosebite, dacă sunt
premiate, constituie o puternică motivaţie pentru cei în cauză, de a continua
în acelaşi mod activitatea şcolară, iar pentru ceilalţi, colegi sau apropiaţi,
constituie exemple stimulative.
Susţinerea unui program de apreciere şi stimulare a elevilor care au
realizat într-un an şcolar performanţe şcolare deosebite, oferind din bugetul
oraşului Hârşova premii anuale, pentru elevii de gimnaziu şi pentru cei de
liceu, cursuri de zi, care locuiesc şi studiază în unităţi şcolare din oraşul
Hârşova, poate arăta preocuparea Consiliului Local Hârşova pentru
dezvoltarea economico-socială a oraşului prin crearea cadrului necesar
pentru susţinerea actului educaţional în vederea obţinerii performanţelor
şcolare şi profesionale.
Hârşova, 20.02.2012

INIŢIATOR
Consilier local
Ionel Chiriţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HÂRŞOVA

PROIECT

DE

HOTÃRÂRE

privind recompensarea elevilor şi profesorilor
pentru rezultate şcolare deosebite

Consiliul Local al oraşului Hârşova, judeţul Constanţa, întrunit în sedinţă ordinarã la
data de 20.02.2012;
Luând în discuţie expunerea de motive şi proiectul de hotărâre, iniţiat de dl. Ionel
Chiriţă, consilier local, raportul compartimentelor de specialitate din cadrul primãriei,
raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum şi avizul de
legalitate emis de secretar;
Având în vedere prevederile Art. 45, alin (6) şi a Art. 115, alin (1), lit. b, precum şi a Art. 36,
alin (2), lit. b , alin (4), lit. a şi alin (6), lit. a, punctul 1 şi 5 din Legea administraţiei publice

locale nr. 215 din 2001 cu modificările şi completările ulterioare (actualizată şi republicată),
Consiliul Local poate susţine acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, elevilor
din Oraşul Hârşova, conform structurii cheltuielilor bugetare prevăzute de Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 (1) Se aprobă acordarea unor premii anuale şi recompense în bani primilor trei elevi din
fiecare clasă de gimnaziu şi liceu, domiciliaţi în oraşul Hârşova, care au obţinut cele mai bune medii
generale la absolvirea anului şcolar, în unităţile şcolare din oraşul Hârşova, după cum urmează:
a) Pentru gimnaziu:
i. Locul I
200 lei;
ii. Locul al II-lea 150 lei;
iii. Locul al III-lea 100 lei;
b) Pentru liceu:
i. Locul I
300 lei;
ii. Locul al II-lea 200 lei;
iii. Locul al III-lea 100 lei;
(2) Premiile anuale şi recompensele în bani primilor trei elevi din fiecare clasă de gimnaziu şi
liceu, domiciliaţi în oraşul Hârşova, care au obţinut cele mai bune medii generale la absolvirea
anului şcolar, în unităţile şcolare din oraşul Hârşova, se pot acorda numai pentru rezultate şcolare
deosebite, după cum urmează:
a) Pentru gimnaziu:
i. Locul I
- pentru media generală mai mare de 9.75;
ii. Locul al II-lea - pentru media generală mai mare de 9.50;
iii. Locul al III-lea - pentru media generală mai mare de 9.25;
b) Pentru liceu:
i. Locul I
- pentru media generală mai mare de 9.50;
ii. Locul al II-lea - pentru media generală mai mare de 9.25;
iii. Locul al III-lea - pentru media generală mai mare de 9.00;

(3) În cazul unor medii generale egale la absolvirea anului şcolar departajarea se va face, în
ordine, după:
1. Media la purtare;
2. Numărul mai mic de absenţe nemotivate pentru anul şcolar finalizat;
3. Cea mai mare notă obţinută la una din olimpiadele şcolare, la nivel pe şcoală în
anul şcolar recent încheiat.
(4) Pentru toţi elevii din fiecare clasă de liceu care au absolvit anul şcolar cu media generală
10 (zece) se acordă locul I şi recompense în bani prevăzute pentru acest premiu.
ART.2 (1) Se aprobă acordarea unor premii anuale şi recompense în bani primilor trei elevi de
gimnaziu şi liceu, domiciliaţi în oraşul Hârşova, care au obţinut cele mai bune medii generale la
examenul de admitere în liceu şi respectiv, examenul de bacalaureat, în unităţile şcolare din oraşul
Hârşova după cum urmează:
a) Pentru gimnaziu:
i. Locul I
500 lei;
ii. Locul al II-lea
400 lei;
iii. Locul al III-lea 300 lei;
b) Pentru liceu:
i. Locul I
ii. Locul al II-lea
iii. Locul al III-lea

700 lei;
600 lei;
500 lei;

(2) În cazul unor medii generale egale la examenul de admitere în liceu şi respectiv,
examenul de bacalaureat departajarea se va face, în ordine, după:
1. Media la purtare;
2. Numărul mai mic de absenţe nemotivate pentru anul şcolar finalizat;
3. Media generală la absolvirea ultimului an şcolar;
4. Cea mai mare notă obţinută la una din olimpiadele şcolare, la nivel pe şcoală în
anul şcolar recent încheiat.
(3) Pentru toţi elevii de gimnaziu şi liceu care au obţinut media 10 (zece) la examenul de
admitere în liceu şi respectiv, examenul de bacalaureat se acordă locul I şi recompense în bani
prevăzute pentru acest premiu.
ART.3 (1) Se aprobă acordarea unor premii anuale şi recompense în bani tuturor elevilor de
gimnaziu şi liceu şi profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, din unităţile şcolare ale
oraşului Hârşova şi domiciliaţi în oraşul Hârşova, care au obţinut unul din primele trei locuri în
ordinea descrescătoare a punctelor obţinute, la olimpiadele sau cocursurile naţionale, după cum
urmează:
A) La faza pe judeţ:
a) Pentru gimnaziu:
i. Locul I
500 lei;
ii. Locul al II-lea
400 lei;
iii. Locul al III-lea 300 lei;
b) Pentru liceu:
i. Locul I
600 lei;
ii. Locul al II-lea
500 lei;
iii. Locul al III-lea 400 lei;
B) La faza naţională:
c) Pentru gimnaziu:
i. Locul I
ii. Locul al II-lea
iii. Locul al III-lea
iv. Menţiune

800 lei;
650 lei;
500 lei;
300 lei;

d) Pentru liceu:
i. Locul I
1.000 lei;
ii. Locul al II-lea
800 lei;
iii. Locul al III-lea
600 lei;
iv. Menţiune
400 lei;
(2) Se aprobă suportarea cheltuielilor elevilor şi a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea
acestora pentru participarea la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale, în
limită maximă de 500 lei/persoană.
ART.4 Se aprobă acordarea unor premii anuale şi recompense în bani cadrelor didactice din fiecare
unitate şcolară a oraşului Hârşova, care au obţinut unul din primele trei locuri în ordinea
descrescătoare a punctelor obţinute, conform grilei de evaluare aprobată de Consiliul Local al
oraşului Hârşova, stabilită în urma propunerilor făcute de conducerile unităţilor şcolare, după cum
urmează:
a) Locul I
500 lei;
b) Locul al II-lea
400 lei;
c) Locul al III-lea 300 lei;
ART.5 Se aprobă contituirea premiului anual Grigore Ilie, acordarea acestui premiu şi
recompensarea în bani a cadrelor didactice care au obţinut cele mai bune rezultate la nivelul oraşului
Hârşova, conform grilei de evaluare aprobată de Consiliul Local al oraşului Hârşova, stabilită în
urma propunerilor făcute de conducerile unităţilor şcolare, după cum urmează:
a) Locul I
b) Locul al II-lea
c) Locul al III-lea

700 lei;
600 lei;
500 lei;

ART.6 Sumele necesare suportării cheltuielilor prevăzute la ART.1 şi ART.2 vor fi cuprinse în
bugetele anuale ale oraşului Hârşova şi alocate unităţilor şcolare în cauză, începând cu anul 2012.
ART.7 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor şi instituţiilor interesate si va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare.

Hârşova, 20.02.2012

INIŢIATOR
Consilier local
Ionel Chiriţă

