
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â  R E 
privind  acordarea unor premii de excelenţă  elevilor 

Şcolii gimnaziale ,, Tache şi Ecaterina Tocilescu” Vintilă Vodă  
 pentru rezultatele obținute  la Olimpiadele şcolare 

 
 
          Consiliul  local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 
         Având  în vedere : 
 - expunerea  de  motive a   primarului   comunei  Vintilă Vodă,judeţul Buzău, 
înregistrată  sub nr.3248/20.06.2019 ; 
 -raportul   secretarului  comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău , înregistrat   sub 
nr.3249/20.06.2019; 
 -rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 -prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul 1 din Legea 
nr.215/2001, privind  administraţia  publică locală,  republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
          - prevederile Legii nr.273/206 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevedrile art.103 alin.(2), art.105 alin.(2) lit.h), alin.(2), art.106, art.107 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi 
desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor 
financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, 
aprobate prin H.G. nr.536/2016; 
          - prevederile H.C.L. nr.20/23.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, pentru anul 2019 ; 
 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
  În temeiul art.45 alin.(1) art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind  
administraţia publică   locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 
 Art.1. Se aprobă premierea unui număr de 7 elevi ai Şcolii gimnaziale ,, Tache şi 
Ecaterina Tocilescu” Vintilă Vodă,  pentru rezultatele obținute  la Olimpiadele şcolare, în 
anul şcolar 2018-2019, în sumă de 100 lei/elev. 

Art.2.Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al comunei Vintilă Vodă, aferent anului 2019, în valoare de 700 lei. 

 Art.3.Primarul comunei Vintilă Vodă, prin compartimentul financiar contabil, 
impozite şi taxe locale,  va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  Prefectului  -
Judeţul Buzău ,instituţiilor   şi persoanelor interesate. 

         NR. 24 
 
          Vintilă Vodă, 27 IUNIE 2019  
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează  
                                                                                      secretarul comunei , 
 
      Consilier, LICA ELENA MONICA                                 LUNGU MIHAELA   
 
 
           
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 27.06.2019, cu respectarea  prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările  şi completările ulterioare  cu :10  voturi pentru; -voturi  
împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  10  consilieri  locali prezenţi.                            


