
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   

      

      HOTĂRÂREA NR. 218 
privind completarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.168/2018 referitoare la elevii și profesorii îndrumători premiați la etapa 
națională a olimpiadelor școlare, în anul școlar 2017-2018 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.05.2018; 
  Având în vedere rapoartele nr.73781/2018 al Serviciului Imagine şi nr.76603/2018 

al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune completarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.168/2018 referitoare la elevii și profesorii îndrumători premiați la etapa națională a 
olimpiadelor școlare, în anul școlar 2017-2018 şi rapoartele nr.237/2018 al Comisiei 
pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al Comisiei 
Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

    În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b şi d coroborat cu alin.4, lit. a şi alin.6 lit.a pct.1, 
art.45 alin.2 lit.a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2018 a 
sumei de 15.000 lei, pentru premierea, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua 
Municipiului Craiova, ediția a XXII-a, a unui număr de 15 elevi și profesori 
îndrumători cu rezultate excepţionale la diferite materii, la fazele naţionale ale 
concursurilor şcolare din anul școlar 2017-2018. 

            (2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare din cele 15 
persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.168/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Imagine vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
    
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI         Nicoleta MIULESCU 
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