
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______/2019 

pentru modificarea art. 13 al capitolului III. din anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor 

financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și 

concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora  

 
Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de _________________, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru modificarea art. 13 al capitolului III. din anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor 

financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și 

concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, 

 văzând Raportul Direcției economice, precum și Avizele comisiilor de specialitate 

din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- art. 57 alin. (4), precum și art. 111 alin. (5) și (51) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea 

performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, 

 în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Articol unic. Articolul 13 al capitolului III. din anexa la Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la 

olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de 

pregătirea acestora, se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

 „Art. 13. Se stabilește cuantumul maxim al categoriilor de premii după cum 

urmează: 

 

Premii individuale Cuantum 

maxim 

- lei - 

Premiul I 140 

Premiul II 110 

Premiul III 80 



Premii pentru formații cu un număr de până la 20 

elevi  

 

Premiul I 220 

Premiul II 160 

Premiul III 130 

Premii pentru formații cu un număr de 20 - 60 elevi  

Premiul I 500 

Premiul II 400 

Premiul III 300 

            ” 

 

Sfântu Gheorghe, ___________________ 

 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcția economică. 

 

 

JBK 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr. 2199 /12.08.2019 

 

RAPORT 

pentru modificarea art. 13 al capitolului III. din anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Covasna nr. 13/2018 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor 

financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și 

concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2018 s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea 

stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile 

școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora. 

Art. 13 al regulamentului stabilește cuantumul maxim al categoriilor de premii, aici producându-se o 

inversare a sumelor ce revin formațiilor cu un număr de până la 20 de elevi cu sumele ce revin pentru formații 

cuprinse între 20-60 de elevi. Propunem modificarea art. 13 al regulamentului care stabilește cuantumul maxim al 

categoriilor de premii, după cum urmează: 

 

Premii individuale Cuantum maxim 

- lei - 

Premiul I 140 

Premiul II 110 

Premiul III 80 

Premii pentru formații cu un număr de până la 20 elevi   

Premiul I 220 

Premiul II 160 

Premiul III 130 

Premii pentru formații cu un număr de 20 - 60 elevi  

Premiul I 500 

Premiul II 400 

Premiul III 300 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, Direcția Economică propune adoptarea proiectului de 

hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2018 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii 

speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea 

acestora. 

Director executiv 

VERES János 

SL/SL 

4 ex. 

 


