ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarea unei Diplome de Excelență și a unor premii bănești pentru elevii care au obținut în
anul scolar 2017 - 2018 locurile I, II, III la Olimpiadele școlare – faza județeană și națională, sau care au
obținut Titlul de Campion Național la competiții sportive
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale.
Având în vedere necesitatea recompensării rezultatelor obținute de elvii unităților școlare de pe raza
orașului Huedin care au obținut în anul în anul școlar 2017 – 2018 locurile I, II, III la Olimpiadele Școlare –
Faza Județeană și Națională sau care au obținut Titlul de Campion Național la competiții sportive, prin
acordarea unor diplome de excelență respectiv a unor premii în bani pentru stimularea acestora, respectiv
referatul nr.4772/17.05.2018 înaintat de Traica Nicolae în calitate de director la Casa de Cultură Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 4880/18.05.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 22.05.2018.
Luînd în considerare prevederile art.36, alin. 2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 1, 5, 6 si 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările la zi
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă acordarea unor Diplome de Excelență și a unor premii bănești pentru elevii care au
obținut în anul scolar 2017 - 2018 locurile I, II, III la Olimpiadele școlare – faza județeană și națională, sau
care au obținut Titlul de Campion Național la competiții sportive.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei pentru premierea elevilor menționați la art. 1:
- prin rectificarea sumei de 1500 lei prevăzută în anexa la Hotararea Consiliului Local nr.
20/30.01.2018 la Activități Culturale pct. 5 – Ziua Internatională a Romilor.
- 1000 lei din fondul de rezervă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/30.01.2018.
Art. 3. Se aprobă defalcarea sumei de 2500 lei pentru acordarea premiilor pentru elevii care au obtinut
în anul școlar 2017 - 2018 locurile I, II, III la Olimpiadele școlare – faza județeană și națională, sau care au
obținut Titlul de Campion Național la competiții sportive, astfel:
- Nistor Nicolae Ionuț clasa a IX C la Liceul O. Goga Huedin – Premiul I la faza județeana și participare la
faza națională de la Iași – Religie ortodoxă
- 250 lei
- Ungur Monica - clasa a XI A la Liceul ,, O. Goga” Huedin -Mențiune la faza județeană și participarea la
faza națională de la Satu Mare – Matematică
- 250 lei
- Mangău Sebastian Vasile clasa a VI A la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa ” Huedin - Premiul III la Olimpiada
de Religie ortodoxă
- 150 lei
- Capota Dorina Adina – clasa a VIII A la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa ” Huedin - premiul III la Olimpiada
de Religie ortodoxă
- 150 lei
- Echipaj 10 baieți – clasele VI- VIII la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa ” Huedin premiul II la Olimpiada
gimnaziilor Handbal baieti
- 500 lei
- Echipaj 4 elevi –clasele VII – VIII la la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa ” Huedin - premiul II la olimpiada
Nationala a Sportului Scolar – Olimpiada gimnaziilor Tenis de masă
- 200 lei
- Echipaj 8 fete – clasa a VIII la Liceul Tehnologic ,,Vladeasa ” Huedin - premiul III la Olimpiada Nationala
a Sportului Școlar – Olimpiada gimnaziilor Handbat fete
- 400 lei
- Echipa de 10 elevi - Liceul O.Goga Huedin – premiul II Olimpiada Judeteana - fotbal
- 350 lei
- Alex Bolba - locul I – Campion National, ramura de sport Judo
- 250 lei
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează se încredintează Directia economică
din cadrul Primariei orașului Huedin.
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