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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind acordarea de premii bănești  elevilor și  profesorilor coordonatori care au obținut 

rezultate deosebite la  concursurile naționale pe discipline de învățământ, precum și  

sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile 

 sportive naționale oficiale și internaționale 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 95/211/06.07.2018 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune acordarea de premii bănești  elevilor și  profesorilor 

coordonatori care au obținut rezultate deosebite la  concursurile naționale pe discipline de învățământ, 

precum și sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile 

sportive naționale oficiale și internaționale;  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 

12 alin. 5, art. 20 alin. 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 precum și ale Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 6 lit. a pct. 1 lit. c, alin. 9 şi art. 45 alin. 3  din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

       Art. 1. – Se acordă premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori din cadrul școlilor din 

municipiul Brad care au obținut rezultate deosebite la  concursurile naționale pe discipline de 

învățământ, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. – Se acordă premii bănești sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul 

Brad și a antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale 

oficiale și internaționale, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 3. -  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din Bugetul Local 

al Municipiului Brad pe anul 2018, în valoare de 8.100  lei, de la capitolul bugetar 67.02. – cultură, 

recreere și religie. 

Art. 4.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, 

Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Relații Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad 

Art.  5.  – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art.  6.  – Prezenta se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

- Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale; 

- Compartimentului Relații Publice. 

 

 

Iniţiator: 

PRIMAR 

Florin Cazacu 
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E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

privind acordarea de premii bănești  elevilor și  profesorilor coordonatori care 

au obținut rezultate deosebite la  concursurile naționale pe discipline 

 de învățământ, precum și sportivilor și antrenorilor acestora care  

au obținut performanțe  deosebite la acțiunile sportive 

 naționale oficiale și internaționale 

  

 Investiția în oameni, mai ales pentru creșterea performanțelor școlare și 

profesionale are drept  consecință conturarea unor categorii de tineri care să aibă o 

percepție reală a exigențelor noii societăți. Efortul sistematizat al elevilor, pe care 

aceștia îl depun în procesul instructiv-educativ, îi răsplătește atât prin acumularea de 

cunoștințe, cât și prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul lor. Trăim     

într-o societate care ar trebui să aprecieze și să recompenseze mai mult performanța, 

în speță și pe cea școlară. 

 În actualul context socio - economic trebuie să ne recunoaștem valorile, să le 

recompensăm și să le motivăm. Acești elevi deosebiți sunt adevărați ambasadori ai 

municipiului Brad,  prin rezultatele pe care le - au obținut la concursurile naționale 

pe discipline de învățământ în anul școlar 2017-2018. 

 În același timp trebuie să recunoaștem și să apreciem munca profesorilor care 

pregătesc acești elevi și să motivăm interesul lor pentru atingerea unor performanțe 

notabile. 

 Totodată este necesar să existe o modalitate prin care să aducem în lumina 

reflectoarelor sportivii legitimați la cluburile sportive din municipiul Brad și 

antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive 

naționale oficiale și internaționale, care prin munca lor au reușit să facă cinste de-a 

lungul timpului Municipiului Brad. 

 Faţă de cele de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre și propun 

alocarea sumei de 8.100 lei din bugetul local al Municipiului Brad, de la capitolul 

bugetar 67.02 – Cultură, recreere şi religie, reprezentând premii bănești acordate 

elevilor și profesorilor coordonatori din cadrul școlilor din municipiul Brad care au 

obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de învățământ și 

premii bănești acordate sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul 

Brad și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile 

sportive naționale oficiale și internaționale.  

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

În susţinerea propunerii mele invoc prevederile art. 9 alin. 2 din O.U.G. nr. 

90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, ale art. 12 alin. 5, art. 20 alin. 1 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011. 

  

P R I M A R 

Florin Cazacu 


