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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind : aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor şi a profesorilor 
îndrumători care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale 
şi concursurile internaţionale şi naţionale şi a cuantumului 
stimulentelor financiare alocate elevilor şi profesorilor îndrumători 
pentru anul şcolar 2021-2022 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform art.178 
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 21826 din 13 octombrie 2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- raport comun de specialitate nr. 22081 din 17 octombrie 2022 al Direcţiei 

management şi administratie publică şi al Direcţiei economice privind aprobarea 
Regulamentului de premiere a elevilor şi a profesorilor îndrumători care au 
obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi 
naţionale şi a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor şi 
profesorilor îndrumători pentru anul şcolar 2021-2022; 

-adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman nr. 9657 din 
27 septembrie 2022; 

- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr. 22028NI/ A din 17 octombrie 
2022; 

- avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi al comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, 
activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi 
tineret, precum şi pentru protecţie socială ; 

- prevederile art. 111 alin. (51) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederilor art. 36, alin. 4 din 0.U.G. nr. 114/ 2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- prevederile art.III alin.(3) din OUG nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 
.. - prevederile art.7, lit. v) din anexa la OMENS nr. 4742/2016, privind 
aprobarea Statutului elevului; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 33 din 18 
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