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H O T Ă R Â R E  
privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice  

cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul   
programului”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din  

învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 11087/2018-L din 20.06.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
          -  Raportul comun nr. 11090/2018-P din 20.06.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare 
și Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 13309/2018 – H din 23.07.2018 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 13200/2018 – X din 23.07.2018 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale                              
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea 
performanţei şcolare înalte unităţi din învăţământul preuniversitar; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2018, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :                                                     
 

 Art.1 Se aprobă acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite în domeniul performanţelor școlare în cadrul  programului ”Premii de 
excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 
școlar 2017-2018”. 
 

Art.2 Stimulentele financiare în cadrul programului prevăzut la art. 1 se acordă 
conform Regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art. 3 Acordarea stimulentelor financiare se face în cadrul unei ceremonii organizate 

de Consiliul Judeţean Ialomiţa în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Ialomiţa și 
unităţile școlare. 
 
   Art. 4 Cuantumul stimulentelor este prevăzut în bugetul general al judeţului Ialomiţa 
pe anul 2018. 
         

Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
          Art. 6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și, spre știinţă, Inspectoratului Școlar 
Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor  MORARU 

 

 
 
                                                                                                                      Contrasemnează,              
                                                                                                Secretarul  județului Ialomița 

                             Adrian –Robert IONESCU 
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