
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 215/2019 pentru acordarea 
de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut 

rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi 
internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori în anul 

şcolar 2018-2019 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 17988/11.12.2019; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub  

nr. 17989/11.12.2019; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   

anexate la hotărâre; 
- adresa nr. 15976/10.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 17891/10.12.2019; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 195/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor 
din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 

şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Normele metodologice prevăzute în anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 536/27.07.2016 privind stimularea 
performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

         -  prevederile art. 111 alin. (5)  şi (5 1 ) din Legea nr. 1/05.01.2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. I.  (1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 

215/2019 pentru acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au 
obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, 

precum şi profesorilor coordonatori în anul şcolar 2018-2019 se completează 

astfel: 



 

 

După poziţia 55 se introduce o poziţie nouă, poziţia 56, cu următorul conţinut: 

56. 

Campionatul 

Național de 

Gimnastică 

Stancu 

Ana-Maria 

Clubul 

Sportiv 

Școlar 

Buzău 

a IV-a 

Prof. 

Pătruț 

Constanța 

Prof. 

Dogaru 

Florinel 

Premiul II 

MEN 
400 

 

 (2)   Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 215/2019 
pentru acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut 

rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi 
profesorilor coordonatori în anul şcolar 2018-2019 se modifică astfel: 

 
 1. Poziţia 11 se completează, prin adăugare, cu: 

11. 

................... 

Prof. Hîrjoi 
Gheorghe  

Campionatele școlare 

de atletism - greutate 

Liceul cu 

Program 

Sportiv 

„Iolanda Balaș 

Sotter” BUzău 

Premiul I MEN 500 

 

 2. Poziţia 21 se completează, prin adăugare, cu:  

21. 

.................... 

Preot prof. dr. 
Milea Mihail 

Olimpiada Națională 

de Religie pentru 

Seminarii și Licee 

Teologice, Cultul 

Ortodox, 2019, 

Discipline teologice de 

specialitate (Vechiul 

Testament) 

Seminarul Teologic 

Ortodox „Cherasie 

Episcopul” Buzău 

Premiul II 

MEN 
400 

 

            3. După poziţia 35 se introduc două poziţii noi, poziţia 36 şi poziţia 37, 

cu următorul cuprins: 

36. 
Prof. Pătruț 
Constanța 

Campionatul Național 

de Gimnastică 

Clubul Sportiv 

Școlar Buzău 

Premiul II 

MEN 
400 



37. 
Prof. Dogaru 

Florinel 
Campionatul Național 

de Gimnastică 

Clubul Sportiv 

Școlar Buzău 

Premiul II 

MEN 
400 

 

  Art. II. Direcţia economică şi structura funcţională Cabinet Preşedinte din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art. III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Buzău, precum şi publicarea pe site-l Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 

 

                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 

 
Nr. 259 
BUZĂU, 19 DECEMBRIE 2019 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
 
 
 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    PREŞEDINTE 

  NR. 17988/11.12.2019 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 şi 

2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 215/2019 
pentru acordarea de premii speciale elevilor din judeţul 
Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 
şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor 

coordonatori în anul şcolar 2018-2019 
 

 Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului 

judeţean cu privire la aplicarea normelor terţiare pentru îndeplinirea 
competenţelor conferite de lege pentru asigurarea de 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. 

 Astfel, prin efectele dispoziţiilor Legii nr. 1/05.01.2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul stimulentelor 

financiare acordate elevilor care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale 

şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora se acordă în baza 
unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 Respectivul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 195/2018, modificată şi completată ultrrior şi prevede la art. 7 ca 

sursă de finanţare a premiilor speciale astfel reglementate bugetul propriu al 
Judeţului Buzău. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 215/2019 pentru acordarea 
de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite 

la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor 
coordonatori în anul şcolar 2018-2019 s-a făcut aplicarea regulamentului specific 

în vigoare, evocat mai sus. 
 Pentru motive care ţin de anumite erori de comunicare intraşcolară, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a solicitat completarea anexelor care 
cuprind datele nominale ale beneficiarilor premiilor – elevi şi cadre didactice, 

cheltuiala bugetară suplimentară astfel angajată având asigurată sursă de 

finanţare, din sume alocate acestei destinaţii. 
 Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 


