
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A nr. 42/2014 
pentru  aprobarea Regulamentului privind premierea elevilor din invatamanul 

preuniversitar  care  obtin rezultate deosebite  la olimpiade și concursuri școlare 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 32 si art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3 si 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d) combinate cu  cele ale alin. (6) lit. a) punctul 1 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) anexei nr. 2, pct.8 din H.G. nr. 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea 
manifestărilor ştiinţifice  studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, 
cultural artistice, tehnico ştiinţifice şi a  campionatelor şi concursurilor sportive şcolare 
naţionale şi intern 
aţionale, cu modificările şi  completările ulterioare; 

g) art. 12 alin. (5) si art 43, alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local pentru  aprobarea Regulamentului privind premierea elevilor din 
invatamanul preuniversitar  care  obtin rezultate deosebite  la olimpiade și concursuri 
școlare, în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 17/2014 în Registrul 
special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative 
si la sedintele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa:munteniidesus.ro                       
b)afisării la Primărie, în spatiul accesibil publicului;  

luând act de: 
a) expunerea de motive a  primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. 
(6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus;   

c) raportul raportul Comisiei de specialitate  de programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul 
Consiliului local al comunei Muntenii de Sus; 

în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII  DE SUS  
H O T A R A S T E: 



   Art. 1. - Se aprobă  Regulamentul privind premierea elevilor din invatamanul 
preuniversitar  care  obțin rezultate deosebite  la olimpiade și concursuri școlare, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui,  Scolii Gimnaziale „Ion Agarici” Muntenii de Sus şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin prin publicarea pe pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro.  

   Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
 

  PRESEDINTE  DE SEDINTA     
       Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

                       (cu exercitare temporara de atributii), 
                MONICA  BURGHELEA 

 
 
 

  


