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Nr.~ Rtctin t -.. r!?.i .. 2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RACOVA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI 
DE PREMIERE A ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN COMUNA RACOV A, 

JUDEŢUL BACĂU, CARE OBŢIN PREMII ŞI MENŢIUNI LA CONCURSURILE ŞCOLARE ŞI 
CAMPIONATELE SPORTIVE PRECUM ŞI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI 

Primarul comunei Racova, judeţul Bacău: 
Având în vedere: 

- solicitările venite din partea locuitorilor comunei Racova privind acordarea de premii de execelenţă ca 
urmare a obţinerii de premii şi men\iuni de către către copii din comuna Racova la diverse competiţii 
sportive şi olimpiade şcolare; 
- prevederile art.5. alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
- prevederile a11. I 05, alin.2. lit.h şi art.111, alin.4 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată; 
- Prevederile art.81. alin. I şi 2 Jin Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având la bază art.36, alin.2 lit.a şi d, alin.4, lit.a, alin.6 lit.a, pct.1 şi 6 lit.b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

PROPUNE 

Art. I Se aprobă acordarea premiilor de excelenţă şi Regulamentul de premiere a elevilor din învăţământul 
preuniverşitar din comuna Racova, care obţin premii şi menţiuni la concursurile şcolare şi campionatele 
sportive. precum şi a profesorilor îndrumători. 
Art.2. În api icarea prevederilor Regulamentului de premiere prevăzut la art.1, plata premiilor se va face prin 
alocare b4getară din capitolul ,.cultură-sport''; 
Art.3. Secretarul comunei Raco, a va proceda la efectuarea comunfcărilor către instituţiile publice abilitate 
precum şi publicitatea hotărârii. 



• 
Nr. 688 din 08.02.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RACOVA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI DE 
PREMIERE A E~EVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN COMUNA RACOVA, 
JUDEŢUL BACAU, CARE OBŢIN PREMII ŞI MENŢIUNI LA CONCURSURILE ŞCOLARE ŞI 

CAMPIONATELE SPORTIVE PRECUM ŞI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI 

Primarul comunei Racova, judeţul Bacău; 
Având în vedere: 

- solicitări le venite din partea locuitorilor comunei Racova privind acordarea de premii de execelenţă 
ca urmare a obţinerii de premii şi menţiuni de către către copii din comuna Racova la diverse 
competiţii sportive şi olimpiade şcolare; 
- prevederile art.5, alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
- prevederile art.105, alin.2, lit.h şi art.111 , alin.4 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
actualizată ; 

- Prevederile art.81 , alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consider că este necesar şi oportun pentru stimularea şi asigurarea competitivităţii pentru elevii 
din şcolile de pe raza comunei Racova respectiv profesorii îndrumători precum şi copii care în mod 
independent obţin performanţe notabile ridicând prestigiul comunei Racovc1 atât pe plan judeţean şi de 
ce nu la nivel naţional. 

Pentru a aduce un aport sub forma recunoştinţei pentru rezultatele obţinute la competiţii 
sportive şi olimpiade şcolare, consider oportun ca funcţie de performanţele obţinute, atât elevii cât şi 
profesorii îndrumători să fie recompensaţi în cadrul unor gale festive sau cu ocazia serbării pentru 
finalul anului şcolar, cu premii constând în sume de bani, aşa cum sunt propuse sau al căror cuantum 
vor fi stabilite de către domnii consilieri în cadrul procesului de adoptare. 

Faţă de cele de mai sus, având ş i cadrul legal indicat în preambul, supun spre adoptare 
consiliului local proiectul de hotărâre privind acordarea de premii de excelenţă şi a regulamentului 
aferent. 



• 
Nr. 687 din 08.02.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA RACOVA 
SECRETAR 

RAPORT / REFERAT DE NECESITATE 
PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI DE 

PREMIERE A ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN COMUNA RACOVA 
~ I 

JUDEŢUL BACAU, CARE OBŢIN PREMII ŞI MENŢIUNI LA CONCURSURILE ŞCOLARE ŞI 
CAMPIONATELE SPORTIVE PRECUM ŞI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI 

Secretarul comunei Racova, judeţul Bacău; 
Având în vedere: 

- solicitările venite din partea locuitorilor comunei Racova privind acordarea de premii de execelenţă 
ca urmare a obţinerii de premii şi menţiuni de către către copii din comuna Racova la diverse 
competiţii sportive şi olimpiade şcolare; 
- prevederile art.5, alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
- prevederile art.105, alin.2, lit.h şi art.111, alin.4 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
actualizată; 

- Prevederile art.81, alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consider că este necesar şi oportun pentru stimularea şi asigurarea competitivităţii pentru elevii 
din şcolile de pe raza comunei Racova respectiv profesorii îndrumători precum şi copii care în mod 
independent obţin performanţe notabile ridicând prestigiul comunei Racova atât pe plan judeţean şi de 
ce nu la nivel naţional. 

Pentru a aduce un aport sub forma recunoştinţei pentru rezultatele obţinute la competiţii 
sportive şi olimpiade şcolare, consider oportun ca funcţie de performanţele obţinute, atât elevii cât şi 
profesorii îndrumători să fie recompensaţi în cadrul unor gale festive sau cu ocazia serbării pentru 
finalul anului şcolar, cu premii constând în sume de bani, aşa cum sunt propuse sau al căror cuantum 
vor fi stabilite de către domnii consilieri în cadrul procesului de adoptare. 

Faţă de cele de mai sus, având şi cadrul legal indicat în preambul vă supun atenţiei posiblitatea 
promovării unui proiect de hotărâre şi să-l supuneţi spre adoptare consiliului local privind acordarea de 
premii de excelentă şi a regulamentului aferent. 



ANEXA I LA HCL __ DIN ____ 20l8 

REGULAMENT 
PRIVli\D ACORDAREA UNOR PRLMII DE EXCELENŢĂ ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI 

DE PREMIERE A ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN COMUNA RACOVA - ' JUDEŢUL BACAL. CARE OBŢTI\ PREMII ŞI MENŢIUNI LA CONCURSURILE ŞCOLARE ŞI 
CAMPIONATELE SPORTIVE PRECUM ŞI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI 

Cap.I . Pre\'ederi generale 

Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv important pentru 
administraţia publică a comunei Racova. judţul Bacău. 

Prezentul regulament are ca scop stabilirea criteriilor şi a procedurii pentru premierea elevilor din 
învăţământul preuniversitar din comuna Racova, judeţul Bacău care au obţinut premii şi menţiuni la 
concursurile şcolare şi campionatele sportive. precum şi a profesorilor îndrumători. 

Cap.II. Proceduri de lucru 

An. I Comuna Racova. judeţul Bacău. prin CXonsiliul local, premiază elevii din învăţământul 
preuniversitar din comuna Racova. jude\ul Bacău care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile şcolare 
şi campionatele sportive, precum şi a profesorilor îndrumători. 

Art.2 Situaţia 1:levilor şi a profesorilor care urmează a fi premiaţi se întocmeşte în baza datelor 
furnizate de directorii şcolilor de pe raza comunei Racova precum şi pe baza diplomelor obţinute individual 
şi prezentate de tutorii legali ai elevilor. 

Art.3 Premeierea ele\ ilar şi a profesorilor se fa.ce în funcţie de nivelul performanţei obţinute şi în 
limita bugetului aprobat în acest scop. 

A11.4. Se acordă. funcţie de rezultatele obţinte, următoarele premii: 
a) Olimpiadele internaţionale şcolare/campionatele sportive internaţionale: 

P m. I I - :, < C<-1 le1· re 1u .......... . . . 
Premiul li -. 2 ."!~ .. .... lei 
Premiul III - .J.M.c .... . lei 
:vien\iune -. .!.~C:-'P. .. ... lei 

b) Olimpiade nationale şcolare/campionate sportive naţionale 
Premiul I -. ~ P.-ti.lL .. lei 
Premiul II -.!(fP .. .. .. lei 
Premiul III - //pq ... .. lei 
Men\i unc -. . . . M .. ... lei 

c) Olimpiade judeţene şcolare/campionate sportive judetene 
Premiul I -.. . {0.41 .. ... lei 
Premiul II -... f. .Q. P . ... lei 
Premiul III - . . M-:-0 ... .. lei 
Menţiune -.. .!.f-0 .. ... lei 

Art.5 Ele, ii care au obţinut rezultate deosebite lu mai multe olimpiade şcolare şi concursuri sportive 
vor fi premiaţi pentru fiecare performanţă; 
Art.6 (a)Profcsorul îndrumător care a pregătit un ele, cu rezultate deosebite, va fi premiat cu un premiu de 
aceiaşi valoare cu a elevului pc care 1-a pregătit; 

(b)În cazul în care un profesor a pregătit mai mulţi elevi care au obţinut rezultate deosebite, valoarea 
premiului profesorului este egală cu cca mai mare valoare a premiilor obţinute de elevi. 
A11. 7 Premjile elevilor şi profesorilor se acordă în ba7a statelor de plată întocmite de compartimentul 
economic din cadrul Primăriei comunei Racorn în colaborare cu unitatea de învăţământ şi se impozitează 
conform legii. Impozitul se reţine pe statul de plată iar elevul , respectiv profesorul , va primi valoarea netă 
a premiulu1. 



Art.8 Premiile prcvăLut~ în prezentul regulament se acordă în luna iunie a fiecărui an, pentru performanţele 
din anul şcolar în baza solicitărilor unită\ilor de învăţământ, respective a tutorilor copiilor care obţin 
performanţe individuale; 

Cap.III Dispoziţii finak 

Art. I O Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu următoarele prevederi legale: 
Art.5 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modiciările şi 
completările ulterioare: 
Art. I 05 alin. 2 lit.h şi I şi art.111 alin.4 şi 5, 5'''1 din Legea nr. 1/201 1 a educaţiei naţionale; 
Art.8 I alin. I şi 2 din Legea nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
prevederile HG nr. 536/2016 pri\·ind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul 
preuniversitar; 

Art. I I Persoanele (elevi/profesorii) nemulţumite de neacordarea ori acordarea nejustificată a unor premii 
(inclusiv cuantumul acestora) se pot adresa, cu motivaţia cotrespunzătoare. Consiliului local al comunei 
Racova. jude\ul Bacău . 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează secretar 


