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HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru 

premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de admitere în liceu şi 
media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2015 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 27.08.2015; 
 Având în vedere raportul nr.121190/2015 întocmit de Serviciul Imagine privind  
acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea 
elevilor care au obţinut media 10 la examenul de admitere în liceu şi media 10 la 
examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2015; 

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, 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.  Se aprobă acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de 

14.000 lei pentru premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de 
admitere în liceu şi media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iulie 2015, în 
cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc în luna septembrie a anului 
2015.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Imagine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

  
                    INIŢIATOR, AVIZAT, 

                PRIMAR, PT. SECRETAR, 
    Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 

  



Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr. 121190/13.08.2015 
 

Aprobat, 
Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
  

Avizat, 
Direcţia Economico – Financiară 

Director Executiv, 
Nicolae Pascu 

 
 
 

Raport  
privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a unei sume de bani 

pentru premierea elevilor care au obţinut media 10 (zece) la examenul de admitere 
în liceu şi media 10 (zece) la examenul de bacalaureat 

Sesiunea iulie 2015 
  

 
 

 Performantele de excepţie realizate de către elevii craioveni pentru rezultatele 
exceptionale la examenul de  admitere în liceu şi la examenul de bacalaureat, sesiunea 
iulie 2015, din Municipiul Craiova aduc o imagine pozitivă municipiului şi fac ca 
România să fie cunoscută de întreaga lume. 
 O performanţa majoră se obţine cu sacrificii mari: talentul nativ este dublat de 
ambiţie si muncă asiduă, de cele mai multe ori acel elev fiind un copil care nu se poate 
bucura întrutotul de copilărie. 
 Sacrificiul şi performanţele elevilor craioveni înseamnă mâdria Cetăţii Băniei şi 
faima întregii Românii, 
 Ţinând seama de considerentele mai sus enumerate, considerăm că un sprijin 
financiar din partea autorităţilor locale pentru elevii care au obţinut media 10 (zece) la 
examenul de admitere în liceu  şi pentru cei care au obţinut media 10 (zece) la examenul 
de bacalaureat reprezintă un act firesc, de aceea propune spre aprobare Consiliului 
Local Municipal Craiova acordarea sumei de 14.000 lei din bugetul local al anului în 
curs pentru premierea acestor elevi în cadrul unei conferinţe de presă ce va avea loc în 
luna septembrie a anului în curs. 
 
 
 

Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu 
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