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HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a 

stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile 

de învățământ preuniversitar din județul Prahova 
 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Prahova prin care se 

propune modificarea și completarea Regulamentului de acordare a stimulentelor 

financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din 

județul Prahova și raportul Compartimentului Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass- 

media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism nr.26967/2018. 

- Prevederile art. 111 alin. (5) și alin. (5
1
) al Legii nr. 1/2011, Legea educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 536/2016 

privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f, art. 97 și ale art. 115 alin. (1) lit. c 

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 

Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se modifică și completează Regulamentul de acordare a stimulentelor 

financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din 

județul Prahova, aprobat prin Hotărârea nr. 126/2018 a Consiliului județean Prahova, 

astfel: 

(1) Art. 2 alin. (1) va avea următorul cuprins: 

(1)  Prin  rezultate  de  excepție  se  înțelege  locul  I  la  etapa  județeană  a 

olimpiadelor și concursurilor școlare. 
(2) Art. 3 va avea următorul cuprins: 

(1) Elevii care au obținut locul I la etapa județeană la discipline diferite vor 

primi premiul special pentru fiecare disciplină în parte; 

(2) Pentru  fiecare  membru  al  echipelor  sportive  care  au  obținut  locul  I, 

premiul este în cuantum de 250 de lei; 

(3) Profesorii care au îndrumat, premiat și însoțit mai mulți elevi premiați 

dintre cei prevăzuți la art. 1  alin (1) și la art. 3 alin (2), vor fi recompensați 
cu un singur premiu special. 

Art. 2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 
 
 
 
 

Ploiești, 28 noiembrie 2018 
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CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

                                          EXPUNERE DE MOTIVE  

  privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a  

 stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile 

de învățământ preuniversitar din județul Prahova 

         

Una din prioritățile administrației publice județene este performanța               

educațională  și  promovarea  valorilor  județului.  

                 Potrivit normelor legale în vigoare respectiv: 

  Conform art. 111 alin (5) prin care județul  poate asigura fonduri pentru 

organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene, 

precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obţinut 

distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-au ocupat de 

pregătirea acestora, respectiv a alin. (5’), din aceeași Lege care specifică detaliile 

“Cuantumului stimulentelor financiare prevăzute la alin. (5) care se acordă în baza 

unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean”. 

Dat fiind art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea 

performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar care precizează: 

“Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii 

la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiilor şcolare sunt 

stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din bugetele 

acestora.” ; 

Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 91, alin. (1), lit. 

f), art. 97 și art.115 alin.(1), lit c), prin care Consiliul Judeţean aprobă, la 

propunerea preşedintelui Regulamentul de acordarea unor stimulente financiare 

elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul 

Prahova. 

          Ținând cont de cele precizate, supunem spre analiză şi aprobare  

modificarea  și completarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare 

elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul 

Prahova 

       

 

 

      PREŞEDINTE, 

  Bogdan Andrei Toader 
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COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE, CULTURĂ,  

ÎNVĂŢĂMÂNT, MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM  

  Nr.26967/26.11.2018                                          

 

RAPORT  

privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a  

 stimulentelor  financiare  elevilor și cadrelor didactice din instituțiile 

de învățământ preuniversitar din județul Prahova 

 

Ținând cont de: 

 

 Normele legale în vigoare, respectiv art.111 alin (5) din Legea Educației 

Naționale 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, din Consiliul 

judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură fonduri pentru 

organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene/ale 

municipiului Bucureşti, precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare 

elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice 

care s-au ocupat de pregătirea acestora. 

Alin (5^1) din același art. 111 care vine cu precizarea - Cuantumului 

stimulentelor financiare prevăzute la alin. (5) care se acordă în baza unui regulament 

aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti; 

Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 536/2016, ART. 7 din acesta, 

care stipulează: “Cuantumurile stimulentelor financiare acordate elevilor care au 

obţinut distincţii la etapele judeţeană şi interjudeţeană/regională ale competiţiile 

şcolare sunt stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi finanţate din 

bugetele acestora. În acest sens, pentru această  distincție  se propun stimulente 

pentru  elevii  care  au obținut locul I și pentru cei ce fac parte din echipele sportive, 

fiecare în parte, precum și profesorilor coordonatori ai acestora.  

 Totdodată, ținând cont de  prevederile Legii nr. 215/2001, respectiv a 

art.91, alin.(1)  lit. f) care menționează: “Consiliul judeţean poate îndeplini și alte 

atribuții prevăzute de lege ca și categorie principală de atribuţie, a art. 97 și  art.115 

alin.(1) lit. c) din acceeași lege care face posibilă susținerea și aprobarea altor linii 

de sprijin financiar; 

  

Pentru  recunoașterea și aprecierea  rezultatelor  deosebite  ale  elevilor care 

în anul școlar 2017-2018   au  obținut rezultate deosebite la nivelul  olimpiadelor și 

concursurilor județene, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare 

elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul 

Prahova. 

 

Compartimentul Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

Iaroslava Mihaela Moiceanu 


