
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea H.C.L nr.l39 din 30 septembrie 2021

privind acordarea "Premiilor Municipiului Campina", in anul 2021,
pentru elevii din unitatile de invafamant liceaI din MunicipiuI Campina,

anul scolar 2021-2022

Avand invedere Referatul de aprobare nr.8.190/24 februarie 2022 al d-lor
Marcu Florin si Nica Emil - Dan - Cristian - consilieri locali, prin care propun
modificarea si completarea H.C.L nr.l39 din 30 septembrie 2021 privind acordarea
"Premiilor Municipiului Campina", in anul 2021, pentru elevii din unitatile de
invatamant liceal din MunicipiuI Campina, anul scolar 2021-2022;

Tinand seama de:
- raportul nr.8.223/24 februarie 2022, intocmit de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.8.343/24 februarie 2022, intocmit de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si
turism;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.8.344/24 februarie 2022;

,̂

In raport de prevederile:
- art.l05, alin.(l) si alin.(2), lit."h" si art.lll, alin.(4) din Legea nr.l/2011

a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.67, alin.(l), lit."a" din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.III, alin.(3) din O.U.G. nr.l30/2021 din 17 decembrie 2021 privind

unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum $i pentru
modificarea $i completarea unor acte normative;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind
normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,



ConsiliuI local al MunicipiuIui Campina adopta prezenta hotarare:

Art.I. - H.C.L nr.l39 din 30 septembrie 2021 privind acordarea "Premiilor
MunicipiuIui Campina", in anul 2021, pentru elevii din unitatile de inva^amant
liceal din Municipiul Campina, anul scolar 2021-2022, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul hotararii se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Hotarare privind
acordarea "Premiilor MunicipiuIui Campina", in anul 2021 si 2022, pentru elevii
din unitatile de invatamant liceal din Municipiul Campina, anul scolar 2021-2022".

2. Art.l se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Art.l.(l) - Aproba acordarea "Premiilor MunicipiuIui Campina", in

anul 2021 si 2022, pentru stimularea performantelor inalte ale elevilor din unitatile
de mvatamant liceal din Municipiul Campina, anul scolar 2021-2022, in cuantum de
2.250 lei.

(2) - Premiile se acorda in transe lunare, in perioada octombrie
2021 - iunie 2022, iar valoarea unei transe este in cuantum de 250 lei/luna".

3. Punctul 1, alin.(2) din ANEXA nr.l la H.C.L nr.l39 din 30 septembrie
2021 - METODOLOGIA de acordare a "Premiilor MunicipiuIui Campina", se
completeaza si va avea urmatorul cuprins:

^

"In anul 2021 si 2022, "Premiile MunicipiuIui Campina" se stabilesc
conform tabelului de mai jos:".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului MunicipiuIui Campina;
- Directiei economice;

- Unitatilor de invatamant liceal din Municipiul Campina.

Pre$edinte de $edinJa, Contrasemneaza,
Consilier, Secrptaj General,

Briciu Liviu-^/U^ai Mold^>vbanu Elena
'
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