HOTĂRÂR E
privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice
cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului
”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar
de stat, pentru anul școlar 2018-2019”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.15970/2019-V din 16.07.2019 al Președintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul de specialitate nr.16042/2019-J din 17.07.2019 al Direcției Coordonare
Organizare și Direcției Buget Finanțe;
- Avizul nr.16818/2019-B din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare și
agricultură;
- Avizul nr.16724/2019-L din 29.07.2019 al Comisiei pentru învățământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe;
În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 536/2016 privind
stimularea performanţei şcolare înalte unităţi din învăţământul preuniversitar;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42/24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice
cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului
”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de
stat, pentru anul școlar 2018-2019”.
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Art.2 Stimulentele financiare în cadrul programului prevăzut la art. 1 se acordă
conform Metodologiei prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Acordarea stimulentelor financiare se face în cadrul unei ceremonii
organizate de Consiliul Județean Ialomița în colaborare cu Inspectoratul Școlar
Județean Ialomița și unitățile școlare.
Art.4 Cuantumul stimulentelor este prevăzut în bugetul general al județului
Ialomița pe anul 2019.
Art.5 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica
spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și, spre știință, Inspectoratului Școlar
Județean Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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Adrian-Robert IONESCU

Nr.92
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.07.2019

Rd./Oc.
DIG
2 ex.

Cod FP -07-02, Ed 2 vers.0

