
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
    pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr. 154/29.09.2016 cu privire la acordare premii pentru elevii și 
profesorii îndrumători din județul Olt, care au obținut rezultate 
deosebite la competiţiile sportive internaţionale, precum şi la 

Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate 
       

         Având în vedere: 

 Expunerea de motive 10765/17.10.2016 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr. 10766/17.10.2016; 

 Raportul nr. 10767/17.10.2016al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe; 

 Raportul nr.12242/26.10.2016 al Comisiei pentru cultura, invatamant, 
activitatea stiintifica, sanatate, familie, protectie copii si culte; 

 Raportul nr.11203/26.10.2016 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor omului și relații 
cu cetățenii; 

 Raportul nr.11232/26.10.2016 al Comisiei studii economico-sociale, 
Buget-finante, integrare europeana, Administrarea domeniului public si 
privat al judetului; 

 Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr. 12902/04.10.2016., 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 10319/04.10.2016.; 

 Referatul nr. 10589/11.10.2016 al doamnei Ginerică Miruna Andra, 
consilierul Președintelui Consiliului Județean Olt; 

 Prevederile Anexei nr. 11, Cap. I, pc. B din Legea bugetului de stat pe 
anul 2016 nr.339/2015, cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile anexei nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 4/28.01.2016, cu 
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2016 și estimările pe 
anii 2017-2019, cu rectificările ulterioare, 

• Prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1, 4, 6 și art. 97 
alin(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) lit. a) si art. 115 alin.(1) lit. c) din 
Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

    
           Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e.   
 
 Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 154/29.09.2016 cu 
privire la acordare premii pentru elevii și profesorii îndrumători din județul Olt, 
care au obținut rezultate deosebite la competiţiile sportive internaţionale, precum 
şi la Olimpiadele naționale și internaționale de specialitate, se completează după 
cum urmează: 
       1. La categoria ,, Premii individuale, în sumă de 5.000 lei, se acordă 
elevilor care s-au calificat la faza internaţională a olimpiadelor şcolare sau 
care au obținut rezultate deosebite la nivel international”, după poziția nr. 6 
se introduce poziția nr. 7, cu următorul cuprins: 

   

7.  Vădăstreanu 

Robert - Valentin 

Școala 

Gimnazială 

„Eugen 

Ionescu” Slatina 

a VIII-a Olimpiada 

Balcanică de 

Matematică 

Bronz 

  
      2. La categoria ,, Premii individuale, în sumă de 5000 lei, se acordă 
profesorilor îndrumători ai elevilor care s-au calificat la faza internaţională 
a olimpiadelor şcolare sau care au obținut rezultate deosebite la nivel 
internațional”, după poziția nr. 4, se introduce poziția nr. 5, cu următorul 
cuprins: 

5. Popa Graţiela Ludmila 

 

Notă: Premiul acordat la 

această categorie doamnei 

profesor Popa Graţiela 

Ludmila este de 4.500 lei  

(calculat astfel: 5.000 lei 

valoarea premiului la această 

categorie diminuată cu 500 lei 

reprezentând valoarea 

premiului acordat la altă 

categorie prin HCJ Olt nr. 

Școala Gimnazială ”Eugen 

Ionescu”, Slatina 
Matematică 

 

 

 

 



154/2016). 

      Valoarea totală a premiilor 

acordate acestui profesor 

îndrumător este egală, astfel, 

cu valoarea premiilor  

acordate  celorlalți profesori      

îndrumători aflați în situații 

similare. 

  

 
 Art. II. Se aprobă suma de 9.500 lei in valoare netă, pentru premierea 

elevului şi a profesorului îndrumător menționați la art. I. 
 Art. III. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 
65.02 „Învățământ” subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului”, ” titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, 
alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli  cu bunuri si servicii”.”   
       Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - 
Finanțe,  Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, consilierului 
Președintelui Consiliului Județean Olt, doamna Ginerică Miruna Andra, pentru 
aducerea la îndeplinire, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, Administratorului public şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt.    

 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 
 
 

                                                                          Contrasemnează 
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    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.   


