
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                                ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.327      

                                   din 21 decembrie 2020 
 

privind: Acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 
municipiului Braila, pentru premierea elevilor si cadrelor didactice ale acestora,  
cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 – 2020 (olimpiade școlare/competiții 
internaționale și naționale) 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2020; 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ; 

- Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 

25335/14.12.2020; 

- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios 

nr.25334/14.12.2020; 

             Adresa nr.11904/10.12.2020 transmisa de Inspectoratului Școlar Județean Brăila, 

înregistrată la instituția noastră sub nr.25031/10.12.2020, cu tabelul  centralizator cu elevii si 

cadrele didactice cu rezultate deosebite in anul scolar 2019 – 2020 (olimpiade 

școlare/competiții internaționale și naționale); 

Vazand avizele Comisiei Buget-Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat al 

judeţului si Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, relaţii publice, integrare si 

relaţii internaţionale; 

  Conform prevederilor art. 101, alin. (1) coroborat cu art. 107, alin. (2) si alin. (3) din 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            In temeiul  art.173 alin.(1) lit.b) si lit. f), alin.(3) lit.a), art.182 alin.1) lit.b)  si art.196 alin.(1) 

lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

      

H O T A R A S T E: 

 

         Art.1. - Se aproba alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul propriu al Judetului Braila pe 

anul 2020, Capitolul 65.02 “Invatamant”, subcapitol 65.02.50 “Alte cheltuieli in domeniul 



invatamantului”, pentru acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de 

pe raza municipiului Braila in vederea  premierii elevilor si cadrelor didactice ale acestora, cu 

rezultate deosebite in in anul scolar 2019 - 2020 (olimpiade școlare/competiții internaționale și 

naționale), conform anexei nr.1  la prezenta hotarare.  

  Art.2. - Se aproba metodologia de premiere a elevilor si cadrelor didactice ale acestora, 

cu rezultate deosebite in anul scolar 2019-2020 (olimpiade școlare/competiții internaționale și 

naționale), conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 

  Art.3. – Se aproba modelul contractului de grant ce se va incheia intre Consiliul 

Judetean Braila si unitatile scolare beneficiare pentru premierea elevilor si cadrelor didactice 

cu rezultate deosebite (olimpiade școlare/competiții internaționale și naționale), conform anexei 

nr.3 la prezenta hotarare.  

             Art.4. – Se acorda dipome de excelenta elevilor si cadrelor didactice ale acestora,  cu 

rezultate deosebite in anul scolar 2019-2020 (olimpiade școlare/competiții internaționale și 

naționale), conform anxei nr.1 la prezenta hotarare.  

             Art.5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia 

Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

              Art.6. - Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati 
 
Hotararea a fost adoptata  cu 29 voturi “Pentru”.Nu participa la vot domnul Botea Viorel si doamna Necoara Anamaria. 

 
 
 
 
 
       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU    

 

 


