
PROIECT                                     

                                    ROMÂNIA                       

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea acordării de recompense financiare 
elevilor din județul Buzău care au obținut media 10 la 

examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a și 
respectiv, bacalaureat în anul 2020 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat la nr.9875/08.07.2020; 
- raportul comun al Direcției economice și Direcţiei juridice şi administraţie 

publică locală, înregistrat la  nr.9876/08.07.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău înregistrată la Consiliul 

Județean Buzău sub nr. 9742/06.07.2020; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23/2020 pentru 

aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020, cu 
rectificările ulterioare; 

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 
administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2019, 

 
În temeiul 173, alin.(1) lit. „f” şi art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1)  Se aprobă acordarea unei recompense financiare de 3.000 lei 
net/elev pentru toți elevii din unitățile preuniversitare din județul Buzău care au 

obținut media 10 la examenul de evaluare națională 2020 și, respectiv, 
bacalaureat. 

          (2)  Lista beneficiarilor recompensei financiare este prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Fondurile aferente acordării recompenselor financiare pentru elevii 

cu rezultate excepționale la cele două examene se asigură de la bugetul propriu 

al județului Buzău – 2020, Capitolul 67.2 – „Cultură, recreere și religie”, Titlul 
59, „Alte cheltuieli – acțiuni cu caracter științific și social culturale”. 

 



Art.3. Direcția economică și Structura Cabinet Președinte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Inspectoratului Școlar Județean 
Buzău, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

                                 PREŞEDINTE, 
 

                 PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 

              AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 134 
BUZĂU, 08 IULIE 2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
      Nr. 9875/08.07.2020            

 
 

                                 REFERAT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordării de 

recompense financiare elevilor din județul Buzău care au 
obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru 

clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020 
 
 
 

 
Pentru sistemul de învățământ, anul școlar 2020 a reprezentat o veritabilă 

încercare pentru elevi, cadre didactice și părinți în contextul pandemiei  

COVID-19. 

 Consiliul Județean Buzău a premiat în fiecare an, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 1/2011 elevii care au obținut premii la olimpiadele 

naționale și internaționale, care, în acest an, nu s-au mai organizat. 

 Apreciind performanța elevilor de 10 la evaluarea națională 2020 și 

bacalaureat, consider oportun ca din suma prevăzută în bugetul propriu al 

județului Buzău pentru premierea olimpicilor buzoieni, o parte să fie destinată 

acordării unei recompense financiare individuale de 3.000 lei pentru un număr 

total de elevi de 24 (15 evaluare națională și 9 bacalaureat). 

 Prin această inițiativă dorim să transmitem mesajul că performanța 

trebuie recunoscută chiar și în condițiile în care România și țările lumii luptă cu 

pandemia. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
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   CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
       DIRECȚIA ECONOMICĂ 

       DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  
ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ 
         Nr. 9876/08.07.2020            
 
 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea acordării de 
recompense financiare elevilor din județul Buzău care au 

obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru 
clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020 

 
 
 

La Capitolul 67.2 – „Cultură, recreere și religie”, Titlul 59, „Alte cheltuieli 

– acțiuni cu caracter științific și social culturale” în bugetul propriu al județului 

Buzău 2020 a fost prevăzută și aprobată suma de 100.000 lei în scopul premierii 

elevilor olimpici, premianților la concursuri școlare de nivel regional/național etc. 

Situația anului 2020 aflat sub semnul pandemiei de COVID-19 a 

determinat suspendarea organizării de olimpiade, concursuri școlare. 

Propunerea inițiatorului proiectului de hotărâre ca din suma menționată să 

se acorde recompense financiare pentru elevii de medie 10 la evaluarea 

națională și bacalaureat nu încalcă prevederea bugetară și nici scopul general – 

recunoașterea performanței în învățământul preuniversitar. 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,             DIRECTOR EXECUTIV, 

 

      LIVIU-MIHAIL CIOLAN                MIRELA OPREA 

 


