
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT                  

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
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; 

    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 net, 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. 

    
 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                 PRIMAR,                                                                 SECRETAR, 
            Mihail GENOIU                                                     Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr. 73781/07.05.2018               

                                                                 
                                                                Se aprobă  
                                                                  Primar, 

                                                                 Mihail GENOIU                                      
 
 
 

                                                                                 Director Executiv, 
                                                                     Direcţia Economico – Financiară 

                                                             Lucia ȘTEFAN 
 
 
 

RAPORT 
 

privind completarea listei elevilor olimpici craioveni cu rezultate 
excepţionale la diferite materii la fazele naţionale ale concursurilor şcolare 
din anul 2017-2018, precum și a profesorilor îndrumători și acordarea de la 

bugetul local al Municipiului Craiova, în data de 7 iunie 2018, în cadrul 
Ceremoniei festive a Consiliului Local Municipal, a unei sume pentru 

premierea acestora 
 
 

 Performanțele de excepţie la fazele naţionale realizate de către elevii 
craioveni prin rezultate exceptionale la diferite materii în anul şcolar 2017-2018, 
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 campion fiind un copil 
care nu se poate bucura complet de copilărie. Sacrificiul şi performanţele elevilor 
craioveni, alături de eforturile profesorilor îndrumători înseamnă mândria Cetăţii 
Băniei şi faima întregii Românii.  

 În Anexa la prezentul raport este inclusă lista suplimentară cu elevi 
premiaţi la olimpiadele şcolare din anul școlar 2017-2018 (12 elevi și 3 profesori), 
olimpiade finalizate după aprobarea HCL nr. 168/2018 referitoare la premierea 
olimpicilor din acest an școlar.       
          Precizăm că persoanele identificate în Anexa la prezentul raport vor intra 
în posesia premiilor, începând cu data de 11 iunie 2018 până pe 13 iunie 2018. 
Persoanele menţionate se vor prezenta la casieria Primăriei, str. A.I.Cuza, nr.1, 



urmând să li se înmâneze sumele corespunzătoare pe baza buletinului de 
identitate/certificat de naştere.  
 Ataşăm la prezentul raport solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, 
înregistrată la Primaria Municipiului Craiova cu numărul 72475/04.05.2018, 
73146/07.05.2018 prin care se solicită completarea listei inițiale, aprobată prin 
HCL nr. 168/2018, cu olimpici din anul școlar 2017-2018.  Această solicitare a 
fost necesară, având în vedere că de la momentul solicitării inițiale, s-au finalizat 
și alte competiții olimpice.   

Faţă de cele prezentate, având în vedere dispoziţiile art 5. al. 2, art. 36. al. 
6. lit. a, pct.1, 4, 5, 6 coroborat cu art 44 (alin 1) din Legea 215/ 2001, privind 
Legea Administraţiei Publice Locale şi cu art. 14 (alin 4) din legea 273/2006 
privind Finanţele Publice Locale, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Municipal Craiova alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local al Municipiului 
Craiova (echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare din cele 15 
persoane) conform prevederilor cuprinse în Nota de Fundamentare a Serviciului 
Imagine nr.5205/10.01.2018, privind cheltuielile estimative necesare activităților 
din Municipiul Craiova pe parcursul anului 2018 – Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii, articolul 203030, pentru premierea celor menţionaţi în Anexa la prezentul 
raport, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, la  Ceremonia Festivă a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, care va avea loc în ziua de 07 iunie 2018, și pe 
cale de consecință, modificarea prin completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 
168/2018.  
 
 
 
 
 
  Șef Serviciul Imagine,                                                       Întocmit,                                                 
  Marina ANDRONACHE                                                Victoria DOBOI 
                                                                                         Mădălina ALBU 
 Carmen LICU 
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                       
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr.76603 /10.05.2018 

Raport de avizare 

  

 Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al Serviciului Imagine nr. 73781/07.05.2018 prin care se 
propune completarea listei elevilor olimpici craioveni cu rezultate excepționale la diferite 
materii la fazele naționale ale concursurilor școlare din anul 2017-2018, precum și a 
profesorilor îndrumători și acordarea de la bugetul local al Municipiul Craiova, în data de 7 
iunie 2018, în cadrul Ceremoniei festive a Consiliului Local Municipal, a unei sume pentru 
premierea acestora  

-Adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, înregistrate la Primaria Municipiului 
Craiova cu numerele 73146/07.05.2018, respectiv 72475/04.05.2018 prin care se solicită 
completarea listei inițiale ce a fost aprobată prin HCL nr. 168/2018 cu olimpicii din anul 
școlar 2017-2018, motivat de faptul că de la momentul solicitării inițiale și până în prezent s-
au finalizat și alte competiții olimpice. 

-În conformitate cu prevederile art. 5 alin.2, art. 36 alin.6, lit.a, pct 1,4,5,6, 
coroborate cu art. 44 alin.1 din legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare - privind administrația publică locală, precum și în conformitate 
cu prevederile art. 14 alin.4 din Legea nr. 273/2006- privind finanțele publice locale  

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic 

AVIZĂM FAVORABIL 

Propunerea Serviciului Imagine privind acordarea de la bugetul local al Municipiul 
Craiova, în data de 7 iunie 2018, în cadrul Ceremoniei festive a Consiliului Local Municipal, 
a unei sume le de 15.000 lei pentru premierea elevilor olimpici craioveni precum și a 
profesorilor îndrumători, conform listei anexate la raportul de specialitate al Serviciului 
Imagine din cadrul Primăriei Mun. Craiova.  

 

 

 

   DIRECTOR EXECUTIV,     Întocmit, 

              Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 
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