ROMÂNIA

JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI
HOTĂRÂRE
Privind: aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii/ recompense
materiale elevilor care au obtinut rezultate deosebite –premiul I, II , III si mentiune
sau medalii /diplome de excelenta la faza judeteana, nationala a olimpiadelor
scolare / concursurilor/ competitiilor sportive , precum si recompensele
profesorilor/ instructorilor / coordonatorilor , care i-au pregatit pe acestia

Consiliul Local al comunei Blejesti, județul Teleorman, avand in vedere

-

-

-

,
- referatul de aprobare al primarului comunei Blejesti nr. 4052/25.05.2022 ;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 4053 /25.05.2022 ;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Blejesti ;
adresa Scolii cu cls. I-VIII Blejesti cu nr. 771 din 17.05.2022,inregistrata la Primaria
Blejesti sub nr. nr. 3905 din 19.05.2022, prin care solicita recompensarea elevilor
participanti la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, si la care ataseaza adresele Scolii
catre Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova , cu formulare de inscriere a anumitor elevi
la fazele nationale , judetene , locale si diplomele obtinute de catre acestia
prevederile Ordinului Nr. 5.447/ 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare
prevederile Ordinului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a
activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu
modificările ulterioare
Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale
Prevederile art 13 din Ordinul nr. 4742 / 2016 privind aprobarea statutului elevului
În temeiul art. 129, alin (1), alin (14), art 136 alin.(1), art 139, alin (1) si art 196, alin (1),
lit a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 -Se aproba Regulamentul privind acordarea de premii / recompense materiale
elevilor care au obtinut rezultate deosebite –premiul I, II , III si mentiune sau medalii
/diplome de excelenta la faza judeteana, nationala a olimpiadelor scolare / concursurilor/
competitiilor sportive , precum si recompensele profesorilor/ instructorilor /
coordonatorilor , care i-au pregatit pe acestia , conform anexei nr. 1 care face parte
integranta din aceasta
Art.2 Cheltuielile privind acordarea premiilor/ recompenselor materiale vor fi suportate din
bugetul local anual al comunei Blejesti , judet Teleorman .
Art.3 Primarul comunei Blejesti , prin compartimentele din subordinea sa, va asigura
ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate , primarului comunei Blejesti si va fi

adusă la cunoştinţă publică, în termenul prevăzut de lege, prin afişare la avizierul Primăriei
Blejesti si pe site ul institutiei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ciobanu Nicoleta
Comuna Blejesti
Hotărâre Consiliul local nr.32/27 .05.2022

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Burcea Adriana

Hotărârea a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Blejesti, în ședința de ordinară, din data de
27.05.2022, cu 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, -„abţineri” , din totalul de 13 consilieri prezenți la
ședință.

Anexa la hotararea Consiliului Local Blejesti nr.32 din 27 mai 2022
Regulament privind acordarea de premii / recompense materiale elevilor
care au obtinut rezultate deosebite –premiul I, II , III si mentiune sau
medalii /diplome de excelenta la faza judeteana, nationala a olimpiadelor
scolare / concursurilor/ competitiilor sportive , precum si recompensele
profesorilor/ instructorilor / coordonatorilor

Dispozitii generale
Art 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor si a procedurii
pentru premierea / recompensarea materiala a elevilor din invatamantul
preuniversitar, care frecventeaza cursurile institutiilor de invatamant de pe
raza unitatii administrativ teritoriale comuna Blejesti, care au obtinut
rezultate deosebite- premii si mentiuni, medalii, diplome de execelenta la
olimpiadele scolare /concursuri si competitii sportive cu participare directa ,
precum si a cadrelor didactice/ profesorilor/ instructorilor/ coordonatorilor
care i-au pregatit pe acestia .
Art 2. Prin premierea elevilor si a cadrelor didactice, se rasplateste efortul
acestora in realizarea de performante deosebite la nivel judetean/regional,
national si international, oferindu-se o motivatie pentru noi performante.
Deasemenea, premierea elevilor si a profesorilor indrumatori constituie o
modalitate de recunoastere a efortului depus de acestia la promovarea
imaginii comunei Blejesti si a valorilor educationale prin rezultatele

exceptionale obtinute la olimpiadele scolare/ competitiile sportive .
Art.3 Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu
privire la acordarea premiului pe criteri de sex, nationalitate, religie, rasa,
apartenenta personala a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor
la organizatii legal constituite sau partide politice.

Cadrul legal
Art 4 La baza elaborarii acestui regulament stau prevederile :
– Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare
– prevederile art .5 alin 3 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare
-

prevederile
Ordinului
Nr.
5.447/
2020
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar
-prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare

-

-

prevederile Ordinului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologieicadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a
Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare
Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale
Prevederile art 13 din Ordinul nr. 4742 / 2016 privind aprobarea
statutului elevului
Prevederile art 129, alin (1), alin (14), art 136 alin.(1), art 139, alin
(1) si art 196, alin(1),lit a

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul

administrativ
Alocarea resurselor financiare
Art .5 Suma aferenta premierii se va aloca, anual, din bugetul propriu al
comunei Blejesti
Locul si perioada desfasurarii premierii
Art 6. Acordarea premiilor/ recompenselor materiale elevilor si cadrelor
didactice, va avea loc intr-un cadru festiv.

Art.7 Calendarul evenimentului se va stabili anual , in functie de incheierea
anului scolar
Modalitatea de acordare a premiilor si cuantumul acestora
Art.8 Rezultatele obtinute vor fi transmise de catre unitatile scolare intr-o
situatie centralizatoare insotita de dosarele primite , situatie ce va fi depusa
pana la finele lunii mai a fiecarui an .
(1)In cadrul festiv vor fi premiati elevii si profesorii care in anul scolar
respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare /concursurilor si
competitiilor sportive cu participare directa , dupa cum urmeaza:
a) se acorda un premiu/recompensa elevilor care au obtinut locul I, II, III si
mentiune sau medalii/ diplome de excelenta la faza judeteana , nationala a
olimpiadelor scolare / concursurilor judetene sau nationale astfel :
-olimpiade scolare / concursuri nationale : locul I -1000 lei net
locul II -800 lei net
locul III-600 lei net
mentiune-300 lei net
-olimpiade scolare / concursuri judetene : locul I -800 lei net
locul II -600 lei net
locul III-400 lei net
mentiune-200 lei net
Elevii care au obtinut rezultate deosebite la mai multe olimpiade
scolare/concursuri cu participare directa vor fi premiati pentru fiecare
performanta in parte.
b) se acorda premiu/ recompensa elevilor sau echipelor de sportivi care au
obtinut locul I, II, III si mentiune sau medalii/ diplome de excelenta la faza
judeteana , nationala a competitiilor sportive ,astfel :
-competitii sportive

nationale : locul I - 600 lei net
locul II -400 lei net
locul III- 300 lei net

mentiune- 200 lei net
-competitii sportive judetene : locul I - 400 lei net
locul II -250 lei net
locul III- 200 lei net
mentiune-150 lei net
-pentru echipele de sportivi premiile se acorda pentru fiecare sportiv ;
in cazul in care un sportiv va face parte din mai multe echipe, toate
premiate sau in cazul in care va beneficia si de premiu individual ,
acesta va primi premiul cel mai mare cuvenit pentru locul cel mai bun
obtinut in competitii, plus cate 50 lei pentru fiecare alt premiu ;
c)Recompense acordate profesorilor/ coordonatori/ antrenori
-pentru profesorul/ coordonatorul sau antrenorul care are un grup de
pana la 10 sportivi , se acorda o recompensa de 400 lei , reprezentand
valoarea premiului acordat unui sportiv x 1 pentru locul I faza
judeteana
-pentru profesorul/ coordonatorul sau antrenorul care are un grup de
peste 10 sportivi pana la 15 sportivi , se acorda o recompensa de 500
lei , reprezentand valoarea premiului acordat unui sportiv x 2 pentru
locul II faza judeteana
-pentru profesorul/ coordonatorul sau antrenorul care are un grup de
peste 15 sportivi , se acorda o recompensa de 600 lei , reprezentand
valoarea premiului acordat unui sportiv x 3 pentru locul III faza
judeteana
(2) Valoarea premiilor /recompenselor banesti acordate elevilor si cadrelor
didactice este exprimata in lei si se acorda pe baza statelor de plata
intocmite de Compartimentul financiar contabil , impozite si taxe dn cadrul
Primariei comunei Blejesti .
Art. 9 Sumele necesare pentru premiere se stabilesc anual in Bugetul local .
Art.10 In vederea nominalizarii elevilor si profesorilor care in anul scolar
respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare /concursuri cu
participare directa ,competitii sportive , la nivel judetean si national, se va

emite o dispozitie a primarului privind acordarea premiilor / recompenselor
banesti nominala, cu elevii si profesorii beneficiari.Situatia elevilor si
profesorilor ce urmeaza a fi premiati se intocmeste in baza informatiilor
furnizate de unitatile de invatamant si a diplomelor obtinute la
olimpiade/concursuri/competitii sportive
Art.11Prevederile prezentului regulament se aplica începând cu anul scolar
2021-2022 si se comunica institutiilor de invatamnt si va fi adus la
cunostinta publica prin afisare la avizer si pe site ul institutiei Primariei
comunei Blejesti

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ciobanu Nicoleta

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Burcea Adriana

