
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E

privind   acordarea  unor  premii  băneşti elevilor din judeţul Ilfov care 
au obţinut rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare 

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

-    Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov nr. 9987 din 11.12.2009, 
înregistrată   la   Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr. 12690/11.12.2009;

-    Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţean Ilfov nr. 10159 din 16.12.2009, 
înregistrată   la   Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr. 12911/18.12.2009;

- Expunerea   de    motive    înregistrată   la   Consiliul Judeţean Ilfov  cu 
nr. 12691/11.12.2009;

- Raportul comun al direcţiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Judeţean 
Ilfov înregistrat cu nr.12692/11.12.2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de administratie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;

Ţinând cont de  prevederile  Legii nr. 84/1995 a învăţământului, republicată, 
modificată şi completată,  precum şi ale punctului 8 din anexa nr. 2 la  Hotărârea Gu-
vernului nr. 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice stu-
denţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehni-



co-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi inter-
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.91 alin.1 lit.,,d” şi ,,f”, alin.5 lit.,,a”, pct.1 şi art.97  din Legea nr. 
215/2001 a  administraţiei  publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTARĂŞTE :

Art.  1.  Se aprobă alocarea din bugetul local  al  judeţului  Ilfov pe anul 
2009 a unei sume necesare pentru acordarea unor premii băneşti elevilor din judeţul 
Ilfov care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi  concursuri  şcolare în anul 
2008-2009, precum şi pentru cei omişi în anul 2007-2008.

Art.  2.  Se  stabileşte  valoarea  premiilor  ce  se  vor  acorda  elevilor  din 
judeţul Ilfov care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare, în 
etapa judeţeană, după cum urmează:

PREMIUL I – etapa judeţeană- 500lei/elev
PREMIUL II  – etapa judeţeană- 300lei/elev
PREMIUL III  – etapa judeţeană- 200lei/elev

Art.  3.  Se  stabileşte  valoarea  premiilor  ce  se  vor  acorda  elevilor  din 
judeţul Ilfov care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare, atât 
în etapa judeţeană cât şi în etapa naţională, după cum urmează:

PREMIUL I – etapa naţională- 1500lei/elev
PREMIUL II  – etapa naţională- 1300lei/elev
PREMIUL III - etapa naţională-1100lei/elev
MENŢIUNI - etapa naţională- 900lei/elev

          Art. 4 Pentru  profesorii pregătitori ai elevilor premiaţi  la etapa naţională, 
se  stabileşte  premiul  în  sumă  de  1500lei/profesor/olimpiadă,   respectiv 
1500lei/profesor/concurs şcolar.

Art. 5 Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

 Contrasemnează,
                                                                     SECRETAR   AL JUDEŢULUI 
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Nr.  _____
Din._____/_______2009
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