
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. _____/2018 

pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor 

care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile 

școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora  

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de ____________ 2018; 

analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor 

care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile 

școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora; 

având în vedere: 

- Raportul Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Covasna, 

- art. 57 alin. (4), precum și art. 111 alin. (5) și (51) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței 

școlare înalte din învățământul preuniversitar; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

în baza art. 91 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea stimulentelor financiare 

elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și 

concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea 

acestora, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna, precum și Direcția Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, la __________ 2018. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul judeţului Covasna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică și editare a monitorului oficial al județului; 

- 1 ex. la Direcția Economică. 

 

 

 

 

SzIA 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr.     /  . 0.2018 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au 

obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și 

cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora  

 

 

 

 

Autoritățile administrației publice locale susțin prin programele pe care le derulează 

învățământul preuniversitar atât din mediul urban cât și din mediul rural. Consiliul Județean Covasna 

intenționează să recompenseze elevii și profesorii care au obținut rezultate deosebite la concursurile 

școlare județene. 

În această ordine de idei și în conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (4), precum și art. 111 

alin. (5) și (5
1
) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și 

potrivit art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016, cu modificările şi completările ulterioare 

privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar, este necesar să se 

creeze un cadru legal coerent pentru acordarea de stimulente financiare elevilor și cadrelor cu 

rezultate, astfel încât a fost elaborat un regulament în acest sens. 

Având în vedere că marea majoritate a etapelor județene a concursurilor școlare se 

desfășoară în cursul lunii martie propun spre aprobare regulamentul pentru acordarea stimulentelor 

financiare, imediat după aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Covasna, cu parcurgerea 

accelerată a procedurilor de transparență decizională reglementată de Legea nr. 52/2003. În caz 

contrar s-ar putea crea situația discriminării elevilor care nu pot beneficia de premii ca urmare a 

aplicării cu întârziere a regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au 

obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor 

didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. 

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, am inițiat proiectul de hotărâre, 

împreună cu regulamentul pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, 

medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-

au ocupat de pregătirea acestora care constituie o anexă a acestuia,  pe care vă rog să-l aprobați în 

forma prezentată. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

     Președinte 

 

 


