
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

privind
NR 2700021

premierea clevilor care
2021, BAC 2021  şi  elevii  şefi  de promoţie 2021

au  obţinut  rezultatc  remarcabile  la  Evaluarea  Naţională

Consiliul  Local  al  Municipiului  Sebeş,judeţ  Alba;

Întrunjtînşedinmpubli.căordinarădindatade30.09.2021,ora13,00;

Luând   în   dezbatim    proiectul    de    hotărâre    privind   premierea   elevHor   care   au    obţinut
rezultateremarcabilelaEvaluareaNaţioiială202],BAC2021şieleviişefidepromoţk2021;

Văzând:
-H.C,L.  Nr.18/202L  privind  aprobarea  calendarului  de  activităţi  cultiiral-educative  ce  se

vor  desfăşura  în  cursul  anului  2021   şi  Anexa  1   la  HCL  Nr.18/2021   piinctw  38  "Ziua  Moiidiaffi  a

Educaţiei/ Excelenţa  în  educaţie";
-adreseb nr.  58693/28.07.2021  a Colegiulri "Lucian  Blaga",

iir.  58696/28.07.2021  a  Liceului  German  Sebeş;

m  58695/28.07.2021  a  Liceiilui  cu  Program  Sportiv  Florin  Fleşeriii  Sebeş;

nr.  58887/29.07.2021  a  Liceului  Tehnologic  Sebeş;

iir.  58694/28.07.2021  a  şcolii  Gimnaziale  Nr.  2  Sebeş;

nr.  58982/30.  07.2021  a Şcolri  Gmiiaziab  Mihail  Kogăliiiceanu  Sebeş;

nr.  58842/29,  07.2021   a Şcom  Gimnazială  Petreşti.

venite  dh  partea  imi'tăţikn  de  învăţământ  de  pe  raza  Municipi.iilui   Sebeş,  prin  care  ni  se
comuiiică  elevii'  care  au   obtiiiut  nota   "   Ia  exameniH   de  evaluare  iiaţioiială  2021,   elevii   care  cui

închei*şefidepromoţieclasaaVIIŢ-aŞiaXTI-a,precumşieleviicareauobţmnotapeste9,75

Ia examenul  de  bacalaureat;
-referatiil  de  aprobare     nr.73288/29.09.202I   a  iiiiţiatoriilui  la  proiecw  de  hotărâre;

-Raportw    de    specialitate     nr.73308/29  09.202l     al    Compartimentuliii.    Relaţ"     Piiblice`

Comunicare,  Iiiformatică  şi  Monitor  Oficial  Local,  raporiw  de  specialitak  nr  73268/29.09.2021   al

Serviciului    CheltuieH    şi    Resurse    Umane    şi    raportiH    de    specialitate    nr  73277/29.09.202l     al

BCJATDAdhcadrriaparatuliiidespecia"alprimaruliH.MunicipiuluiSebeş;

Având   avizU   nL    613/2021    al      Comisiei   pentru    învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumeiite    istorice    protecfi'e    socială,    protecţie    coph    culte,    sănătate    şi    famiti    şi    avizw
iir.612/202]     al    Comisiei    de    studii    prognoze    economico-sociale,    buget,    finanp    din    cadriil

Coiisilium  Local  al  Municipiului  Sebeş;

În  temeiul  prevederilor..
•  Art.  12  alin.  3,  art.103  alm.2  şi.  art.   W  alin.  2  şi  3  din  Legea  "  1  a  educaţiei  naţionale,

coroborat  cu   prevederile  art.   36  alin  4  din  OUG  nr.114/2018  privind   instituirea  unor  măsiiri   h

domeniri   investiţiilor  publice   şi   a  unor  măsuri   fiscal-bugetare,   modificarea  Şi.  completarea   iiiior

acte  normative şi prorogarea imor termene;
•  Art.   7  lit.  v),  art.11   lit.   k);  ari   13   din  Ordinul  MENCS  nr  4742/20W  pemi  aprobareti

Statuttiliii  eleviiliii;
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-Art.129  alin.  2,  lit.  d)  şi  aljn.   7,  lit.  d)  din  Ordonanţa  de  Urgenffi  număr  57/20D  privjiid

Codul  Administrativ;

În   baza   ari    139   dm   OUG   iir.57/2019,   priwn   Codm   Admmistrativ   m   coTiipletărib   şi
modificările  ulterioare;

EQLTĂRĂŞŢEi

AH   În   cadrul   evenimentului   "Ziua   Motidială  a   Educaţiev   Excelenp   În   educaţie"  se
aprobă  a]ocare  sumei  de  28,80  mii  lei  pentru  premierea  elevilor care  au  obţinut  rezultate  deosebite

laEvaluareaNaţionalăşiExamenuldeBaca]aureatsesiunea2021,aşefilordepromoţiqaelevilor

cu  merite  sportive,  conforTŢ]  Ar`exe].  1.

Ai!:±|:  Premiib  prevăzute  la  @rt.  T  vor  fi  acordate  diii  s`imele  prove"  di.n  sponsorizărib
aiiilor  precedenh   aflate   la   dispozim   Mumcipiului   Sebeş   pentru   activităn   sociale,   cultiirale   şi

sportive,  în  contul  disponibH  deschis  la  Trezoreria  Sebeş.

Aii±±±  Se  aprobă  suma de  5  mH  lei  pentru  acoperirea  cheltuielilor  priviiid  organizarea  şi
desfăşurareaevenimentww(diplome,flori)dinbugetullocalalmunicipiuluiSebeş,ÎiicadmUcap

67.02-   Cultura,   recreem   si   religie,   siibcapitolul   67,02.50   -   AW   servicii   în   domen"   cultiiri.i,

recreerii  si  religiei,  titlul  20-Buiiuri  si  servicii.

AE±:±r:  Prezenti  hotărâre  va  fi  diisă  la  îndepliiiire  de  către  Primarul  Municiphh.  Scbeş  Şi
aparatiil  de  specialitate  al  Primarului.

AH  Prezenh hotărâre  poate  fi  atacată de către persoanele  îndreptăţite,  în  termenw  şi  în
condin"  prevăzift  de  Legea  număr 554/2004,  pn.vind  contenciosw  administrativ  cu  modi.ficările

şi  completări]e  ulterioare.

P:uzne]nc':l.h°tărâreV«fila.filşat(-i.SeVaPublicaînm()nitorulofiiciwdMunlciiiiulriSebeş
şi se comiinică `.

Institiiţiei  Prefectului  Judeţiiliii  Alba;

Prnnarului  Municipi.ului  Sebeş;

Viceprimarului  Municipiului  Sebeş;

Compartimentiilui  Relaţii  Publice,  Comunicare  lnformatică  şi  Monitor  Ofici.al;

Serviciului  Clieltuieli  şi  Resurse  UiTiane;

Sebeş  la 30.09.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU GZ

Total  consilieri.  Iocali

Prezellţi

Pentru

Împotrivă

Abţinerj

\\  `,-_    ,  ,

2ex  Ml/CV/CG  conţine  2  pagiiii   şi  aiiexă

CONTRASEMN
4 ,Î,, \ş`ECRETAR   GENERA

VLAD  CRisTINA

zĂ
Municipiul  Sebeş

LENA
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