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                                                                                              Proiect 
     

 
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; 
      - prevederile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

 în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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. 
 
 

                           INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           prof. Gheorghe Cătălin Coman                                                                                                                                                                                                
                        
 
                                                                                                    Avizat  

                                                                        SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                         jr. Mihaela Busuioc 
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REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de 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 

 

 
Tinerii reprezintă resursa cea mai importantă pe care o are municipiul Fălticeni şi 

ei trebuie să ştie că sunt apreciați. 
Vreau să îi asigur pe elevii cu rezultate bune la învăţătură că se bucură de 

preţuirea administraţiei publice locale şi a Consiliului Local, motiv pentru care şi anul 
acesta organizăm un eveniment festiv dedicat celor mai buni elevi fălticeneni, care au 
obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare. 

Pentru rezultatele foarte bune obţinute, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Fălticeni va premia pe fiecare elev, cu sume cuprinse între 150 şi 500 lei, drept 
recompensă pentru efortul depus şi mulţumire pentru exemplul dat comunităţii.  

Pentru rezultatele foarte bune obţinute la examenele de Evaluare Naţională şi 
Bacalaureat, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni va premia pe fiecare 
elev, cu sume cuprinse între 400 şi 1.000 lei. 

Acest proiect este un semn care arată o deschidere faţă de elevii merituoşi, chiar 
dacă este mai mult un gest simbolic. Trebuie să arătăm că îi apreciem şi că munca pe 
care au depus-o este răsplătită. Aceşti tineri fac cinste oraşului.  

Prin HCL privind organizarea şi desfăşurarea Programului „Zilele Municipiului 
Fălticeni”, s-a aprobat premierea  elevilor din şcolile şi liceele fălticenene. Listele cu 
elevii care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare, listele cu 
cadrele didactice care i-au pregătit pentru a obţine aceste performanţe şcolare, listele 
cu elevii care au obţinut medii peste 9,50 la Evaluare Naţională şi cei care au obţinut 
medii peste 9,50 la Bacalaureat, care urmează a fi premiaţi pe 19 iulie 2022, au fost 
întocmite în baza tabelelor primite de la unităţile de învăţământ.  

Persoanele care urmează a fi premiate sunt menţionate în anexele nr.1, 2, 3 şi 4. 
  

 
INIŢIATOR 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de 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 

 
 
 

Ediţia 2022 a Programului „Zilele Municipiului Fălticeni” include, pentru al 
nouălea an consecutiv premierea elevilor, fiind o modalitate de recunoaştere a 
valorilor, de recompensare şi de motivare.  

Susţinerea performanţei în educaţie reprezintă una dintre misiunile prioritare 
ale administraţiei locale. Îmbunătăţirea constantă a bazei materiale educaţionale, 
precum şi acordarea de recompense financiare celor cu rezultate deosebite, 
încurajarea elevilor prin acordarea de burse, sunt doar câteva dintre măsurile 
adoptate deja de Consiliul Local în acest sens. În anul 2013 a fost iniţiat un proiect la 
nivelul municipiului Fălticeni ca, pe lângă premierea pe care o fac unităţile de 
învăţământ, Primăria şi Consiliul Local Fălticeni să adauge şi o componentă 
financiară. Poate nu este foarte mult, dar este o recunoaştere, fiindcă vrem să le 
acordăm o atenţie deosebită elevilor care fac performanţă. 

Premierea elevilor olimpici, a sportivilor cu rezultate deosebite în competiţiile 
naţionale este o modalitate de recunoaştere a valorilor, de recompensare şi de 
motivare. 

În acelaşi timp trebuie să recunoaştem şi să recompensăm munca profesorilor 
care pregătesc aceşti elevi şi să motivăm interesul lor pentru atingerea unor 
performanţe notabile.  

Premierea elevilor care au obţinut medii peste 9,50 la Evaluare Naţională şi 
Bacalaureat reprezintă un gest de recunoaştere a rezultatelor din prezent şi de 
încurajare a performanţei viitoare la nivelul instituţiilor de învăţământ din municipiul 
Fălticeni. 
 Lista cu elevii, sportivii şi cadrele didactice care urmează a fi premiaţi a fost 
întocmită în baza tabelelor primite de la unităţile de învăţământ. 

Persoanele care urmează a fi premiate sunt menţionate în anexele 1, 2, 3 şi 4. 
  

 
 

Administrator Public, 
                                            Prof. Alexandru Rădulescu 
 
 

 
 
 


