
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
 MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
     

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea de premii băneşti elevilor şi profesorilor acestora care au obţinut 
rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare în anul școlar 2021 – 2022, 
precum și elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Fălticeni care au obținut medii peste 9.50 la examenul de Evaluare Naţională și 

Bacalaureat – 2022 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al domnului primar înregistrat la nr. 15913/08.07.2022; 
 - raportul de specialitate al administratorului public înregistrat sub nr. 
15915/08.07.2022;    
 - prevederile HCL nr. 136/06.07.2022, modificată și completată prin HCL nr. 
138/13.07.2022.     
      -  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei 
pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement;       
 În temeiul prevederilor art. 20, alin. 1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a, art. 136, 
alin. (10), art. 139, alin. (2) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

  
 Art.1: Se acordă premii băneşti elevilor şi profesorilor ai acestora care au obţinut 
rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare în anul școlar 2021 – 2022, precum 
și elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni care au 
obținut medii peste 9.50 la examenul de Evaluare Naţională și Bacalaureat – 2022, 
conform anexelor nr.  1 - 4 care fac parte din prezenta hotărâre. 
 Art.2:  Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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