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ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

                                                                                                               

                                                HOTĂRÂRE 

            privind acordarea de premii elevilor Şcolii Gimnaziale nr.1 Daia care au obţinut rezultate deosebite 

la învăţătură în anul şcolar 2017-2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4507/02.07.2018; 

-raportul compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale nr. 4508/02.07.2018; 

-raportul de avizare al comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr.35/17.12.2018; 

-raportul de avizare al comisiei învățământ, sănătate, cultură, protecție socială nr. 8/17.12.2018; 

-prevederile art.20 alin.(1), art. 105 alin. (1) şi alin.(2) lit.d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(6) lit a) pct.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 7.500 lei pentru recompensarea elevilor Şcolii Gimnziale nr.1 Daia care 

au obţinut rezultate deosebite la învăţătură în anul şcolar 2017-2018, astfel: 

a. se acordă premiul de excelenţă constând într-un laptop elevei Ştefan Delia, care a obţinut media generală 

10 (zece).  

b. se recompensează prin acordarea unei tablete/elev, elevii cu cele mai mari medii generale din clasele V-VIII, 

şi anume:  

1. Niţu Patricia-premiul I acordat la clasa a V-a; 

2. Anghel Alexandra- premiul I acordat la clasa a VI-a; 

3. Răbîncă Amira -premiul I acordat la clasa a VII-a; 

4. Biolan Iulian- premiul I acordat la clasa a VIII-a. 

 Art.2 Suma necesară acoperirii cheltuielilor de la art.1 va fi suportată din bugetul de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia pentru anul 2018, din capitolul bugetar 51.02.01.03-Autorităţi executive, respectiv alineatul bugetar 

20.01.30-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.  

 Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale, 

Școlii Gimnaziale nr.1 Daia, și se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 

       Stanciu Costică                                                                                 SECRETAR, 

                                                                                                                          Brebenel Aurelia        
 

Daia, 19.12.2018 

Nr. 51  
 

Adoptată cu 8 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 8 consilieri în funcţie 


