
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea "Premiilor Municipiului Campina" pentru elevii din unitafile

deinvatamantlicealdinMunicipiulCampina,
pentru anul $colar 2019-2020

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.69.050/13 august 2019 al d-nei Albu
Elena si al d-lui Bondoc Viorel Gheorghe - consilieri locali, prin care propun
acordarea "Premiilor Municipiului Campina", pentru elevii din unitatile de invatamant
liceal din Municipiul Campina, pentru anul scolar 2019-2020;

Tinand seama de:
- raportul nr.69.105/21 august 2019, promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.69.082/20 august 2019, promovat de Directia juridica din cadrul

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

Campina, respectiv Comisia buget, fman^e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

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

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.106/20 august
2019;

A.

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, modificata si completata;
- art.67, alin.(l), lit"a" din Legea nr.273/2006 privind finanJele publice locale,

modificata $i completata;
,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(4) din O.U.G. nr.ll4/2018 privind instituirea unor masuri in

domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- 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, modificata si
completata;

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

!n 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,

ConsiIiul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - (1) Aproba acordarea ,,Premiilor Municipiului Campina", pentru anul
scolar 2019-2020, pentru stimularea performantelor malte ale elevilor din unitatile de
invatamant liceal din Municipiul Campina, Tn cuantum de 2.250 lei/elev.



(2) Premiile se acorda in transe lunare, pe durata intregului an scolar,
in perioada octombrie 2019 - iunie 2020, iar valoarea unei transe este in cuantum de
250 de lei/luna.

Art.2. - Beneficiaza de premiile prevazute la art.l, elevii din ultimul an de
studiu din unitatile de invatamant liceal ale Municipiului Campina, care au obtinut
distinctii la olimpiadele internationale si concursurile internationale, nationale pe
discipline de invatamant.

Art.3. - Nominalizarea elevilor carora li se acorda premiile se face de catre
Comisia de acordare a premiilor, care este formata din urmatorii membri:

- d-na Albu Elena - consilier local;
- d-ra Bumbacea Ioana - consilier;
- dl.Dula Marian - consilier;
- Directorul unitatii de invatamant din care face parte candidatul.
Art.4. - Numarul de premii, precum si celelalte criterii pe care trebuie sa le

indeplineasca beneficiarii acestora sunt prevazute in Metodologia de acordare a
"Premiilor Municipiului Campina", ANEXA nr.l, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.5. - Comisia de acordare a premiilor poate decide retragerea acestora,
pentru abateri disciplinare grave, absente nemotivate sau alte situatii care impun
aceasta masura, precum si imputarea contravalorii premiului primit, pentru depunerea
de acte false, daca se constata acest fapt.

Art.6. - Procedura de acordare a premiilor este prevazuta in ANEXA nr.2, care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7. - Elevii beneficiari ai "Premiilor Municipiului Campina", vor primi o
diploma care atesta faptul ca au fost selectap pentru a primi aceaste stimulente.

Art.8. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- UnitaJilor de inva{amant liceal din Municipiul Campina.

Pre$edinte de $edin^a, Contrasemneaza,
Consilier, Secretar,

d-na AlbuoEIena r.Moveanu Elena
r'!jf

Campina, 25 august 2019
Nr. 112

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr.ll2/29 august 2019

Presedinte de sedinta,
Consilier,

d-na AlbuaElena

METODOLOGIA
de acordare a ,,Premiilor Municipiului Campina"

1. Numarul premiilor care se vor acorda pentru elevii din ultimul an de studiu,
este stabilit in functie de nivelul de performanta inregistrat de unitatille scolare din
care provin acesti elevi, la examenele de bacalaureat, din sesiunea 2019, determinat
dupa formula: numarul de elevi admisi la bacalaureat pe unitate/numarul de elevi
admisi la bacalaureat pe municipiu x numarul de premii pe municipiu,rotunjit la
unitate.

Pentru anul scolar 2019 - 2020 ,,Premiile Municipiului Campina" se stabilesc
conform tabelului de mai jos:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Unitatea de invatamant

Colegiul National ,,Nicolae Grigorescu"
Liceul Tehnologic Energetic
Colegiul Tehnic Forestier
Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati"
TOTAL PREMII

Numar de premii

12
9
8
1

30
2. Criterii/Grila de punctaj utilizata la acordarea premiilor:
a) suma mediilor generale obtinute in anii de studiu precedenti, in unitatea de

invatamant, cu conditia de a avea media generala cel putin 9,00, pentru fiecare an de
invatamant liceal;

b) performante exprimate prin obtinerea de distinctii la olimpiade/concursuri
internationale (premiul I - 15 puncte, premiul II - 13 puncte, premiul III - 10 puncte,
mentiune - 7 puncte);

c) performante exprimate prin obtinerea de distinctii la concursuri nationale
(premiul I - 10 puncte, premiul II - 8 puncte, premiul III - 6 puncte, mentiune - 4
puncte);

3. Candidatii vor prezenta adeverinte/diplome de voluntariat si de participare la
activitati extracurriculare.

4. Punctajul final rezulta din insumarea punctajelor obtinute la criteriile de
acordare a burselor.

5. Premiile vor fi obtinute de candidatii care au media 10 la purtare si care vor
inregistra cel mai mare punctaj, in limita numarului de premii stabilit pentru unitatea
de invatamant din care face parte.

.̂

6. In caz de egalitate perfecta departajarea se face prin doua criterii
suplimentare, aplicate in ordinea:

a) media generala din ultimul an de studiu ;
b) numarul cel mai mic de absente nemotivate.

*.

1. In vederea acordarii premiilor se iau in consideratie diplomele de clasificare
obtinute la concursurile din cadrul Calendarului olimpiadelor si concursurilor scolare
aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.



ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.ll2/29 august 2019

Presedinte de sedinta,
Consilier,

d-na Albu Elena

PROCEDURA
de acordare a" Premiiilor MunicipiuIui Campina"

1. Candidatii pentru ,,Premiile MunicipiuIui Campina", vor depune la
conducerea unitatii de invatamant, un dosar care va cuprinde urmatoarele: scrisoare de
intentie, C.V., adeverinta pentru mediile anuale, copii ale diplomelor si certificatelor
de participare la olimpiade/concursuri/competitii.

2. Directorul unitatii de invatamant va prezenta comisiei dosarele pentru un
numar de candidati mai mare cu jumatate din numarul de premii stabilit prin hotarare
pentru respectiva unitate de mvatamant.

3. Programul activitatilor pentru acordarea premiilor:
a) depunerea dosarelor pentru obtinerea premiilor: 16 - 20 septembrie 2019;
b) evaluarea dosarelor de candidati: 23 septembrie 2019, in prezenta

candidatilor;
c) afisarea pe site-ul si la avizierul Primariei MunicipiuIui Campina a

rezultatelor evaluarii: 24 septembrie 2019;
d) depunerea si rezolvarea contestatiilor privind acordarea premiilor:

25 septembrie2019;
e) atribuirea premiilor si inmanarea Diplomelor de atestare, in sedinta ordinara a

Consiliului local din luna septembrie 2019.


