
                          ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 
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CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 38 din  14.06.2022 

privind premierea elevilor de pe raza stii Administrativ Teritoriale Roata de Jos,  cu rezultate deosebite 

la învățătură, respectiv cei care au obținut media finală 10,00, pentru elevii ce obțin media 10,00 la 

evaluarea națională și pentru rezultate deosebite la olimpiade judeţene, nationale şi internationale și 

concursuri județene, naționale și internaționale 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

-Proiectul de hotărâre privind premierea elevilor de pe raza Unitătii Administrativ Teritoriale Roata 

de Jos, pentru rezultate deosebite la învățătură, respectiv cei care au obținut media finală 10,00, pentru 

elevii ce obțin media 10,00 la evaluarea națională și pentru rezultate deosebite la olimpiade judeţene, 

nationale şi internationale și concursuri județene, naționale și internaționale ,  

-Referatul de aprobare nr. 270/2030/08.06.2022 al Primarului comunei Roata de Jos, în calitatea sa de 

initiator.  

-Raportul de specialitate nr. 271/2031/08.06.2022;   

-Adresa Şcolii Gimnaziale nr.1 Roata de Jos, sat Roata de Jos, privind propunerea de premiere nr. 

871/08.06.2022, înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 

14231/08.06.2021;  

-Adresa Şcolii Gimnaziale nr.2 Roata de Jos, sat Cartojani, privind propunerea de premiere nr. 

616/07.06.2022, înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr.  

14230/08.06.2021;   

Având în vedere:  

-Prevederile art.5 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Prevederile art. 105 alin.(1),(2) lit.h). şi art. 111 alin.(4) din Legea nr.1/2011 - Legea educației 

naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 7 lit.v), din Statutul Elevului aprobat şi emis prin Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării ştiinţifice nr. 4742/10.08.2016;  

-Avizele comisiilor despecialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele : 285/2045/10.06.2022, 286/2046/10.06.2022, 287/2047/10.06.2022;  

- Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “c” si art. 129, alin.(2), lit.,d", alin. (7), lit.,a", 

art. 129 alin.(1) si alin.(7) lit.a si e și art. 139, din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind 

Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă premierea elevilor de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Roata de Jos cu  

rezultate deosebite la învățătură, respectiv cei care au obținut media finală 10,00, pentru elevii ce obțin 

media 10,00 la evaluarea națională și pentru rezultate deosebite la olimpiade judeţene, nationale şi 

internationale și concursuri județene, naționale și internaționale, conform Anexei 1, parte integrantă a 

prezentei hotărărâri.  
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Art.2 Aplicarea prevederilor Anexei 1 din prezenta hotărâre se face începand cu anul scolar 2020-

2022, plata premiilor urmand a se face de la bugetul local.  

 

Art.3.Prezenta hotarare constituie act administrativ şi poate fi contestată in condiţiile Legii 

nr.554/2004 privind contenciosul administrative, cu respectarea procedurii prealabile.  

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemneaza Primarul comunei Roata de 

Jos, judetul GIURGIU , Biroul Buget, Finanțe și Contabilitate, şi administratorii unităţilor de 

învăţâmânt ai căror elevi îndeplinesc conditiile conform Anexei 1 din prezenta hotărâre.  

 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Roata de Jos, persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al 

unităţii administrativ-teritoriale comuna Roata de Jos.  

 

 

Președinte de ședință   

Consilier Voicu Ion  

 

Contrasemnează /Secretar General, Alexandrescu 

Camelia Constanța  

 

 

 

VIZĂ CFP  

Păun Mariana Mirela  

 

 

 

 

 

 

 

          Prezenta hotărâre se adoptă astăzi 14.06.2022 în sedința ordinară a Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu cu un cvorum de 13 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri, 

reprezentând votul consilierilor prezenți la ședință în număr de 13,  din totalul de 15 consilieri locali în 

funcție.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Președinte de ședință    Contrasemnează pentru legalitate  

         Consilier local Voicu Ion  Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

Anexa  la H.C.L. nr. 38 din 14.06.2022   

 

Regulament de Premiere  

a elevilor de pe raza pe Unității Administrativ Teritoriale Roata de Jos privind premierea elevilor de pe 

raza stii Administrativ Teritoriale Roata de Jos,  cu rezultate deosebite la învățătură, respectiv cei care au 

obținut media finală 10,00, pentru elevii ce obțin media 10,00 la evaluarea națională și pentru rezultate 

deosebite la olimpiade judeţene, nationale şi internationale și concursuri județene, naționale și 

internaționale 

Capitolul I Considerații generale  

Promovarea şi susţinerea performanței în educație constituie un obiectiv important şi prioritar 

pentru administraţia publică locală din comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu . Este o datorie morală şi 

legală a autorităţilor locale de a recunoaşte valorile umane de pe plan local, precum şi recompensarea şi 

motivarea acestora. Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură sunt adevăraţi mesageri ai comunei 

noastre. Ei sunt cei care creionează adevărată identitate a comunei noastre.  

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea criteriilor şi a procedurii privind premierea elevilor 

de pe raza stii Administrativ Teritoriale Roata de Jos,  cu rezultate deosebite la învățătură, respectiv cei 

care au obținut media finală 10,00, pentru elevii ce obțin media 10,00 la evaluarea națională și pentru 

rezultate deosebite la olimpiade judeţene, nationale şi internationale și concursuri județene, naționale și 

internaționale 

  

Capitolul II Procedurile de lucru  

Art.1 Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local şi Primar, premiază elevii din învăţământul 

preuniversitar ce au domiciliul pe raza unităţii administrative teritoriale Roata de Jos şi care au obţinut 

rezultate şcolare deosebite, premii şi menţiuni la olimpiade județene, naţionale şi internaționale și 

concursurile județene, naționale și internaționale.  

Art.2 (1) Situația elevilor care urmează a fi premiați se întocmeşte în baza informaţiilor furnizate de 

unităţile de învăţământ , a diplomelor obtinute privind premierea elevilor de pe raza stii Administrativ 

Teritoriale Roata de Jos,  cu rezultate deosebite la învățătură, respectiv cei care au obținut media finală 

10,00, pentru elevii ce obțin media 10,00 la evaluarea națională și pentru rezultate deosebite la 

olimpiade judeţene, nationale şi internationale și concursuri județene, naționale și internaționale.  

 

(2) Pentru a beneficia de premiile prevăzute de prezentul „Regulament de Premiere" este necesar un 

dosar care să cuprindă următoarele:  

 

-Un referat întocmit de către conducerea unităţii de învățământ din care să rezulte elevii îndreptătiţi 

 să primească aceste premii;  

- Copie după diploma obţinută la olimpiadă/concurs.  

- Copie după actul de identitate; .  

Pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se va depune o copie după certificatul de naştere, 

precum și o copie după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.  

 

(3) Informațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) vor fi comunicate către Primăria Roata de Jos,  în 

timp util în vederea premierii ce se va efectua, cel mai târziu până la finalul anului școlar .  



 

Art.3 Verificarea dosarelor primite se va face de către Compartimentul Contabilitate, Buget 

Impozite și Taxe Locale, care va înainta spre luare la cunostinta Consiliului Local Roata de Jos, lista 

nominală a candidaţilor şi valoarea corespunzătoare a premiilor.  

 

Art.4 (1) Se acordă premii în bani pentru elevii din fiecare clasă din învăţământul preuniversitar, 

domiciliaţi în comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, care au obţinut privind premierea elevilor de pe 

raza stii Administrativ Teritoriale Roata de Jos,  cu rezultate deosebite la învățătură, respectiv cei care au 

obținut media finală 10,00, pentru elevii ce obțin media 10,00 la evaluarea națională și pentru rezultate 

deosebite la olimpiade judeţene, nationale şi internationale și concursuri județene, naționale și 

internaționale, în funcţie de rezultatele obținute, respectiv în funcţie  de nivelul performaței obţinute, 

după cum urmează:  

 

a). Olimpiade şcolare județene indiferent de disciplina la care participă:  

-Premiul I - 300 lei;  

-Premiul II --200 lei;  

-Premiul III -150 lei ;  

Menţiune - 50 lei.  

 

b). Olimpiade şcolare naționale, indiferent de disciplina la care participă:  

-Premiul I - 500 lei  

-Premiul II -400 lei  

-Premiul III - 200 lei  

-Menţiune - 100 lei.  

c). Olimpiade şcolare internaționale, indiferent de disciplina la care participă:  

-Premiul I -1000 lei  

-Premiul II - 800 lei  

-Premiul III - 600 lei  

-Menţiune-300 lei  

 

d) Concursuri şcolare județene indiferent de disciplina la care participă:  

-Premiul I - 200 lei;  

-Premiul II -150 lei;  

-Premiul III -100 lei ;  

- Menţiune - 50 lei.  

e) Concursuri şcolare naționale, indiferent de disciplina la care participă:  

-Premiul I - 300 lei;  

-Premiul II --200 lei;  

-Premiul III -150 lei ;  

-Menţiune - 100 lei.  

f) Concursuri şcolare internaționale, indiferent de disciplina la care participă:  

-Premiul I - 500 lei;  

-Premiul II -400 lei;  

-Premiul III -300 lei ;  

- Menţiune - 200 lei.   

 g) Elevii ce au obținut media finală pentru anul în curs, 10,00  vor fi preniați cu suma de 300 lei.  

 h) Elevii ce au obținut nota 10,00 la examenul național de evaluare a capacității vor fi premiați 

cu suma de 300 lei.  



 

Art.5 Bugetul necesar suportării cheltuielilor prezentei hotărâri va fi întocmit anual și aprobat de 

către Consiliul Local Roata de Jos, după primirea listelor nominale de la unităţile de învățământ de pe 

raza stii Administrativ Teritoriale Roata de Jos, cu elevii care au obţinut rezultate şcolare deosebite la 

învățătură, respectiv cei care au obținut media finală 10,00, pentru elevii ce obțin media 10,00 la 

evaluarea națională și pentru rezultate deosebite la olimpiade judeţene, nationale şi internationale și 

concursuri județene, naționale și internaționale, conform prezentului „Regulament de Premiere" .  

 

Art.6 Premiile elevilor se acordă în baza statelor de plată întocmite de Compartimentul 

Contabilitate, Buget, Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Roata de Jos, Județul Giurgiu .  

 

Art.7 Elevii care au obţinut rezultatele indicate în prezenta procedură, la mai multe 

categorii de competiții, inclusive rezultate la învățătură și examenul de evaluare națională a 

capacității de la funalul ciclului gimnazial, respectiv concursuri școlare vor fi premiaţi pentru 

fiecare performanţă.  

 

ART.8 Hotărârea, împreună cu ,,Regulamentul de Premiere”, vor fi comunicate instituţiilor de 

învăţământ interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediu şi pe site-ul Primăriei 

Roata de Jos.  

Capitolul III Dispoziții finale  

Art.9 Persoanele nemulţumite de neacordarea ori acordarea nejustificată a unor premii se pot 

adresa, cu motivația corespunzătoare, Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

Art.10 În situaţia apariţiei unor acte normative specifice ori dacă bugetul local nu poate susţine 

cheltuielile aferente, prezentul Regulament se poate completa, modifica sau abroga.  

 

Initiator,  

       Primar, Ghidănac Marin  

Contrasemnează pentru legalitate,  

Secretar general, Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

Referent grad profesional 

superior Contabilitate ,  

Matei Rodica   

 

  Compartiment Juridic  

                                  Neață Verginia  

 

VIZĂ CFP  

Consilier Păun Mirela Mariana  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


