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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea din bugetul local a sumei de 4800 lei, pentru finanlarea unei excursii pe ruta

Bicaz'Bucuregti'Brasov'Gheorgheni-Bioaz, in vederea recompensirii elevilor din cadrul Liceului
Carol l' Bicaz, prenniati la olimpiadele gi concursurile gcolare in anul scolar 2015 .2016

Consiliul local al oragului Bicaz judeful Neram(;
AvAnd in vedere dispozitiile art.105 din Legea educaliei na{ionale nr.112011, care prevad

posibilitatea finantarii complementare din bugetele locale a unor cheltuieli in sprijinul elevilor;
Vazand adresa ticeului Carol l-Bicaz nr,1144110.05,2016, inregistrata ha Primaria oragului

Bicaz sub nr. 4901110.05.2016, prin care solicitd sprijin financiar pentru organizarea unei excursii,
t1 vgdeiga recompensarii elevilor premiali la olimpiadele gi concursurile gcolare in anul scolar
2015 - 2016"

LuAnd act de expunerea de motive a primarului orasului Bicaz, domnul Nicolae
inreEistrata sub nr, 5247 117.05.201 6;

Salagean,

findnd cont de raportul compartirnentului de resort din cadrul aparatului de specialilate al
primarului inregistrat sub nr. 52481 17 .05.2010',

Potrivit avizul comisiilor de specialitate ale consiliurui Local;
in temeiul prevederilor art. 45 gi art,115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.21512001 privilro

administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1'Aproba alocarea din bugetul local, a sumei de 48rl0 lei, pentru finantarea unei
excursii pe ruta Bicaz-Bucuregti-Brasov-Gheorgheni-Bicaz, in vederea recompensarir elevilor din
cadrul Liceului Carol I Bicaz, mentionali in anexd, care s-iau remarcat la olimpiadele gr

concursurile gcolare in anul qcolar 2015 ^Q010.

Art,2 -Primarul oragului Bicaz va duce la indeplinire prezenta hotarare,
Art. 3- Prin grija secretarului oragului, hotararea se va comunica persoanelor gi autoritatilor

intert;sate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind alocarea de la bugetul local a sumei o" .*.8Q.0.. lei cu destinalia de

recompensare (stimulare) a elevilor olimpici din cadrul Liceului,,Carol,, Bicaz

Elevii Liceului ,,Carol l" din Bioaz au obtinut in anul gcolar 2O15-2016, rezultate
deosebite la concursuri gi olimpiade.

in cadrul acestui liceu profesorii sunt dedicali gi devotali meseriei lor, fiind congtienli de
rolul pe care il au in formarea elevilor peptru viitor, lucrdnd cu ei atdt la ore c6t qi la pregdtirile
suplimentare in cadrul gcolii, pentru aprofpndarea materiei, sacrificandu- gi timpul liber, oblinAnd
rezultate deosebite la concursuri gi olimpiqde.

Premiile obtinute sunt rezultatul muncii lor din pasiune gi devotament pentru studiu.

Avem copii deosebitri, care s-au piegdtit 9i au ficut performianle, iar noi considerdm c6
este o recunoagtere a valorii lor.

Elevii Liceului ,,Carol l"
pentru anul gcolar 2014-2015.
olimpiade.

din Bicaz au un frumos bilant al concursurilor gi olimpiaderor,
Anexim tqbelul cu elevii care au oLrtinut rezultate deosebite ra

Fati de cele susmen{ionate, propun spre

recompensarea elevilor olimpici ai Liceului ,,Carol
finanlarea unei excursii la Bucureqti gi Bragov.

aprobare suma o" . .t.89O. . . . .. rei pentru

l" din Bicaz, surnd ce va fi utilizatd pentru
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REFERAT

Subsemnata Parnic Maricica, din cadrul compartimentului rersurse umane, am deosebita
bucurie de a vd face cunoscut faptul cd elevii Liceului ,,Carol | " din Bicaz, au obtinut rezultate
foarle bune la olimpiade gi concursuri gcolare in anul gcolar 2015-2016.

Profesorii Liceului ,,Carol l" din Bicaz cautd cdi viabile de a:;igurare a unui viitor cAt mai
sigur pentru elevii sdi. Ei sunt dedicali gi devotati meseriei lor, fiind congtienli de rolul pe care il
au in formarea elevilor pentru viitor, lucrind cu ei atit la ore cAt gi la pregitirile suplimentare in
cadrul gcolii, pentru aprofundarea materiei, sacrificandu- gi timpul liber, ob{inAnd rezultate
deosebite la concursuri gi olimpiade.

Premiile ob{inute sunt rezultatul rnuncii lor din pasiune gi devotament pentru studiu.

Avem copii deosebili, care s-au pregdtit 9i au fdcut performanfd, iar noi considerdm cd
este o recunoagtere a valorii lor.

Elevii Liceului ,,Carol l" din Bicaz au un frumos bilant al ooncursufilor qi olimpiadelor,
pentru anul gcolar 2014-2015. Anexez la prezentul referat tabe,l cu elevii care au obtinut
rezultate deosebite la olimpiade.

Fala de cele susmenfionate, propun ca elevii olimpici ai Liceului ,,Carol l" din Bicaz, sd

fie recompensali cu suma Ae.4.80.Q...... lei, pentru munca depursi 9i rezultatele deosebite,

sumd ce va fi utilizatd pentru finan{area unei excursii la Bucuregti gi Bragov.

RESURSE UMANE

PARNIC MARICICA
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