
             ROMÂNIA                                                                                                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                                              SECRETAR GENERAL,  
 ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI  
              PRIMAR 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. _1_ 

din 30.03.2023 
privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei 
care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut cea mai mare medie 

generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal” 
 

  
Consiliul Local Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, întrunit în şedinţă publică,  
Având în vedere: 

-   Referatul de aprobare nr.5464/2023 al Primarul orașului Șimleu Silvaniei 
-    Raportul de specialitate comun nr. 5465/2023 al Biroului juridic și contencios administrativ și al Biroului financiar, contabilitate, 
buget și controlul financiar preventiv; 
-        Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-        Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru 
copii, tineret şi sport; 
-         Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 
omului, culte şi problemele minorităţilor 
 În baza prevederilor: 
-        Art. 103, alin.2, art.105 alin(2) lit. h precum și art.111 alin (22) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
-           Art. 7 din Normele Metodologice din 27 iulie 2016 privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, 
extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă 
a premianţilor aprobat prin H.G. 536/2016 
-         Art.5 alin(3) din Legea nr.273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
-         Art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
-         Art. art.129 alin. (1) și alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.a), e) și alin.(14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1.  Se aprobă „Regulamentul de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei care 

au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut cea mai mare medie generală la 
absolvirea ciclului gimnazial și liceal”, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 
 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul oraşului Șimleu Silvaniei, 

prin  Direcția administrație publică -Compartiment administrație locală, organizare și arhivă  și Biroul financiar, contabilitate, 
buget și controlul financiar preventiv. 

 
Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;  
-Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj; 
-Direcția administrație publică -Compartiment administrație locală, organizare și arhivă  ; 
-Biroul financiar, contabilitate, buget și controlul financiar preventiv; 
-Biroul juridic și contencios administrativ; 
-dosarul ședinței; 
-dosar hotărâri. 
-se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei și se publică pe site-

ul orașului: www.simleusilvaniei.ro;  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.03.2023, cu respectarea prevederilor art  139 alin.1 din OUG 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi 
împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 
 

L.M.C./S.F.M. 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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        PRIMAR 

NR. 5464/23.03.2023 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din orașul 
Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut cea mai mare 

medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal” 

 
 

Investiția în oameni, mai ales pentru creșterea perfomanțelor școlare și profesionale, are drept consecință conturarea 
unor categorii de tineri care să aibă percepția reală a exigențelor noii societăți.  

Efortul sistematic al elevilor, pe care aceștia îl depun în procesul instinctiv-educativ, îi răsplătește atât prin acumularea 
de cunoștințe dar și prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul lor. 

Una din prioritățile administrației publice locale este performanța educațională și promovarea valorilor locale. Pentru 
recunoașterea și aprecierea rezultatelor deosebite ale elevilor, care obțin rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și 
a elevilor care obțin cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal și pentru stimularea creativității, 
consiliul local poate acorda stimulente financiare în baza unui regulament. 

Regulamentul are ca obiect stabilirea condițiilor de acordare a stimulentelor financiare cu scopul de a susține 
performanța educațională și de a promova valorile atât ale orașului cât și ale județului. Prin acordarea stimulentelor financiare 
se răsplătește efortul depus de elevi la promovarea imaginii orașului Șimleu Silvaniei precum și ale județului Sălaj și a valorilor 
educaționale prin rezultatele deosebite obținute la învățătură respectiv la diferitele concursuri școlare și olimpiade.  

Potrivit prevederilor art.105 alin (2) lit.h) din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, cu modificarările și 
completările ulterioare, finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  - cheltuieli pentru concursuri şcolare şi 
activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ respectiv al art.111 alin (22) 
din legea mai sus menționată, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care 
au obţinut performanţe deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii, naţionale şi internaţionale. 

Conform Art. 7 din Normele Metodologice din 27 iulie 2016 privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea 
competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor 
şcolare de provenienţă a premianţilor aprobat prin H.G. 536/2016 cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care 
au obţinut distincţii la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către autorităţile 
administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestora. 

Având în vedere cele prezentate, propun ca stimulentele financiare să se acorde elevilor din învățământul preuniversitar 
din orașul Șimleu Silvaniei care obțin rezultate deosebite la învățătură respectiv la concursuri școlare, concursuri interjudețene, 
olimpiade, tinând cont de criteriile și prevederile menționate în Regulament. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supun spre dezbatere și 
aprobare. 

Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate art. 139 alin. (1) raportate la prevederile art. 136 alin. (8) 
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun luarea în dezbatere și 
aprobarea de către Consiliul local a hotărârii privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul 
preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au 
obținut cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal” 

PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 
L.M.C./S.F.M. 
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Biroul financiar, contabilitate, buget și control financiar preventiv 
Biroul juridic și contencios administrativ    
Nr. 5465/23.03.2023      
                                                            
                                                                           

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din 
orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut 

cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal” 

 

 

 Prin referatul de aprobare nr. 5464/23.03.2023, Primarul orașului Șimleu Silvaniei supune dezbaterii și aprobării 
Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar 
din orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut cea 
mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal”  
 

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj mai sus menționat, 
considerăm inițierea acestuia oportună și legală, din următoarele considerente: 

Având în vedere prevederile: 

- Art.105 alin (2) lit.h) din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
„finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile 
de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului 
de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  - cheltuieli pentru concursuri şcolare şi 
activităţi educative extraşcolare, centre de excelenţă organizate în cadrul sistemului de învăţământ” 

- Art.111 alin (22) din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, cu modificarările și completările ulterioare 
„autorităţile administraţiei publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care au obţinut 
performanţe deosebite la olimpiade, concursuri şi competiţii, naţionale şi internaţionale” 

- Art. 7 din Normele Metodologice din 27 iulie 2016 privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 
şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de 
provenienţă a premianţilor aprobat prin H.G. 536/2016 „cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au 
obţinut distincţii la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile şcolare sunt stabilite de către 
autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele acestora.” 

-  Art.5 alin(3) din Legea nr.273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare „fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de 
credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanţă cu 
atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării 
lor şi în interesul colectivităţilor locale respective”, apreciem necesar și oportun supunerea spre analiza și aprobarea 
Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din 
învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a 
elevilor care au obținut cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal”, oferind astfel posibilitatea de a 
stimula performanța școlară și excelența în învățământul preuniversitar. 

Cadrul legislativ privind procedura premierii elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei care au 
obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut cea mai mare medie generală la absolvirea 
ciclului gimnazial și liceal îl constituie: 

 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 

 

- Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 
- Normele Metodologice din 27 iulie 2016 privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare 
de provenienţă a premianţilor aprobat prin H.G. 536/2016 

- Legea nr.273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea criteriilor și procedurii pentru premierea elevilor din învățământul 
preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj care au obținut premii și mențiuni la concursuri școlare, concursuri 
interjudețene, olimpiade respectiv rezultate foarte bune la învățătură. 
 Din considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1)  raportate la art. 136 alin. (8) lit. 
b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că sunt întrunite 
condițiile pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei, a prezentului 
proiect de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma și conținutul prezentat în anexă. 
 
 
 
            Birou Juridic și contecios administrativ                                     Birou financiar, contabilitate, buget, CFP 
                             Consilier juridic,                                                                                   șef birou, 
                         Finela-Mariana SALE                                                                           Bernadett  KUN                                                                 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.F.M./K.B. 


