
ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

            HOTĂRÂREA NR.  326
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităților de învățământ

preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și
bacalaureat, precum și sportivilor care au obținut  rezultate deosebite la competițiile 

naționale și internaționale

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea întrunit în ședință ordinară la data de 25
noiembrie 2021, legal constituită;

Examinând proiectul  de hotărâre întocmit  pentru  premierea elevilor  unităților  de învățământ
preuniversitar  de  stat  care  au  obținut  rezultate  deosebite  la  examenele  de  evaluare  națională  și
bacalaureat,  precum  și  sportivilor  care  au  obținut  rezultate  deosebite  la  competițiile  naționale  și
internaționale, proiect din inițiativa primarului;

Luând în  discuție  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Municipiului  Tulcea  înregistrat  sub
39810/19.10.2021 şi  Raportul  de specialitate  întocmit  de  Biroul  Sport,  Cultură şi  Relații  Externe,
înregistrat sub nr. 39771/18.10.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
-  art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin (5) și art. 103 alin (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației

Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.181, alin.2, lit. f) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și

completările ulterioare,
-  art. 5  alin.  (3) din  Legea  nr.  273/2006  a  finanțelor  publice  locale,  cu  modificările  şi

completările ulterioare,
- pct. 7, lit.  f) din Anexa II, Capitolul II din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea

sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 
În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2), lit. b) și d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din

Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE 

ART. 1 Se  aprobă Regulamentul pentru acordarea de premii  elevilor unităților de  învățământ
preuniversitar  de  stat  care  au  obținut  rezultate  deosebite  la  examenele  de  evaluare  națională  și
bacalaureat,  precum  și  sportivilor  care  au  obținut  rezultate  deosebite  la  competițiile  naționale  și
internaționale, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Economică şi
Biroul Sport, Cultură şi Relații Externe.

ART. 3 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri
autorităților şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenți.

          CONTRASEMNEAZĂ,                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
         SECRETAR GENERAL                    VICEPRIMAR,
   AL MUNICIPIULUI TULCEA                             George ȘINGHI  
              Jr. Leventh IUSUF       
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  Anexa la H.C.L. nr. 326/25.11.2021

REGULAMENT
PENTRU ACORDAREA DE PREMII ELEVILOR UNITĂȚILOR DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT  CARE AU OBȚINUT 

REZULTATE DEOSEBITE LA EXAMENELE DE EVALUARE NAȚIONALĂ
ȘI BACALAUREAT, PRECUM ȘI SPORTIVILOR CARE AU OBȚINUT 

 REZULTATE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1
(1) Prezentul regulament stabilește cadrul legal, procedura și criteriile de acordare a premiilor

elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele
de Evaluare Națională și  bacalaureat,  precum și sportivilor care au obținut  rezultate deosebite la
competițiile naționale și internaționale.

(2) Cadrul legislativ care a stat la baza prezentului Regulament este stabilit de prevederile art.
9 alin. (7), art. 12 alin. (3) și alin (5) și art. 103 alin (2) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu
modificările și completările ulterioare,  pct. 7, lit. f) din Anexa II, Capitolul II din Legea nr. 273/2006
privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.181, alin. (2), lit. f) din
Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare.

(3)  Prin  premierea  elevilor  și  sportivilor  se  promovează  învățământul  și  sportul  de  înaltă
calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea
actuală  și  viitoare,  contribuind  într-o  mare  măsură  la  formarea  personalității  elevilor,  obținerea
rezultatelor excepționale și motivația acestora pentru stabilirea unor noi recorduri.

(4) Premierea elevilor și sportivilor constituie o modalitate de recunoaștere a efortului depus de
aceștia, sprijinind actul educațional prin generarea de idei, atitudini și proiecte, care să creeze un
cadru adecvat în vederea unor orizonturi și noi perspective asupra vieții comunității locale.

Art. 2
Prevederile prezentului regulament se aplică:
-  elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la

examenele de Evaluare Națională și bacalaureat;
- sportivilor care au obținut  rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale.

CAPITOLUL II
Modalitate de acordare a premiilor și cuantumul acestora 

Art. 3
(1) Acordarea premiilor elevilor se face pe baza unei situații transmise de Inspectoratul Școlar

Județean  Tulcea,  care  cuprinde  informații  referitoare  la  datele  de  identificare  și  de  contact  ale
elevilor, precum și rezultatele obținute de aceștia.
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(2) Acordarea premiilor sportivilor se face pe baza unei situații transmise de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Tulcea,  care cuprinde informații  referitoare la datele de identificare și de
contact ale sportivilor, precum și rezultatele obținute de aceștia.

(3)  Documentele  prevăzute  la  alin.  (1)  și  (2)  se  înregistrează  la  Registratura  generală  a
Primăriei  Municipiului Tulcea și vor fi prelucrate de către Biroul Sport, Cultură și Relații Externe.

Art. 4 
(1) Pentru rezultatele deosebite la examenele de Evaluare Națională și bacalaureat, Municipiul

Tulcea va premia elevii care au obținut medii între 9.50 și 10 cu sume cuprinse între 500 lei și 1.000
lei, respectiv:

a)  care au obținut medii cuprinse între 9.50 și 9,99 cu suma de 500 de lei;
b) care au obținut media 10 cu suma de 1.000 lei.

Art. 5
(1) Pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile internaționale,  sportivii  se premiază

astfel:
a) premiul I – 1.000 lei
b) premiul II – 800 lei
c) premiul III – 600 lei
(2) Pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile naționale, sportivii se premiază astfel:
a) premiul I – 800 lei
b) premiul II – 600 lei
c) premiul III – 400 lei

Art. 6
(1) Locul și perioada desfășurării se stabilesc prin Programul proiectelor socio – culturale şi

sportive organizate de Municipiul Tulcea în fiecare an. 
(2) Acordarea premiilor se va realiza anual, într-un cadru festiv, organizat de către Primăria

Municipiului Tulcea prin Biroul Sport, Cultură și Relații Externe.

Art. 7
(1) Premierea elevilor și sportivilor se realizează pe baza listei nominale, aprobate anual prin

hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Tulcea.
(2)  Listei  nominală  prevăzută  la  alin.  (1)  va  cuprinde  informații  referitoare  la  datele  de

identificare și de contact ale elevilor și sportivilor, precum și rezultatele obținute de aceștia.
(3) Pe lângă premiul în bani, premianții vor primi o diplomă în care va fi consemnat și premiul

câștigat.
(4) Niciun elev/sportiv nu poate fi discriminat sau avantajat cu privire la acordarea premiului

pe următoarele  criterii:  rasă, naționalitate,  etnie,  limbă, religie,  categorie  socială,  convingeri,  sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, precum și orice alt criteriu, în condiții de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.
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CAPITOLUL III
Alocarea resurselor financiare 

Art. 8
(1) Sumele aferente premierii și cheltuielile privind organizarea și desfășurarea festivităților de

premiere a elevilor și sportivilor vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului Tulcea, anual, din
Capitolul 6702 – Cultură și Religie. 

(2)  Premiile  se  vor  acorda  pe  baza  statelor  de  plată  întocmite  de  de  Serviciul  Buget
Contabilitate din cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Tulcea.

(3)  Cuantumul  premiilor  reprezintă  valoarea  brută  și  se  impozitează  în  conformitate  cu
legislația în vigoare la data acordării.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 9
(1) Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.
(2) Prezentul Regulament se completează corespunzător cu prevederile legislației în vigoare.
(3) În situația emiterii unor acte normative specifice sau a modificării legislației în domeniu,

ori  dacă  bugetul  local  nu  poate  susține  cheltuielile  aferente,  prezentul  Regulament  se  poate
completa, modifica sau revoca. 
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