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HOTĂRÂREA  Nr. 36 

Privind:  aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă 

de grant, precum si aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor 

pentru premierea elevilor Școlii Gimnaziale Păușești_Otăsău, care 

au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare 

 

 

 

          Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 14.06.2022, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 
          Văzând că prin H.C.L. nr. 23/2022, domnul consilier Goran Gheorghe a fost ales 

preşedinte de şedință; 

Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre; 

 - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.4104/08.06.2022, prin 

care se propune aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, 

precum si aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea elevilor 

Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău, care au obținut rezultate deosebite la concursurile și 

olimpiadele școlare; 

   - raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Păuşeşti, 

înregistrat sub nr.4101/08.06.2022; 

- adresa Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău  nr.574/06.06.2022 prin care solicită 

alocarea sumei de 6400 lei pentru premierea și motivarea elevilor care au obținut 

rezultate deosebite la diferite concursuri și olimpiade școlare;  

           - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al omunei Păușești, înregistrat sub nr.4115/08.06.2022; 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.4193/14.06.2022; 

  În conformitate cu prevederile: 

 - art.9 alin.(7), art.12, alin.(3), art.107 alin.(2) și (3), art.111, alin.(2(2)), alin.(4) 

din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 -  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art.129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. 

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

H O T Ă R Ă Ș T E  
 Art.1. Se aprobă  Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea elevilor 

Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău, care au obținut rezultate deosebite la concursurile și 

olimpiadele școlare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 



  Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 6400 de la bugetul local pe anul 2022, cu 

titlul de grant, acordat elevilor Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău, care au obținut 

rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare, potrivit metodologiei 

prevăzută la art.1 și valoarea premiilor, după cum urmează: 

         1.Premiul  în valoare de 300 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut premiul 

I la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană; 

          2.Premiul in valoare de 200 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut premiul 

II la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană; 

          3.Premiul in valoare de 100  de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut premiul 

III la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană; 

          4.Premiul in valoare de 50 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut mențiune 

la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană; 

              5.Premiul in valoare de 600 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul I la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională; 

          6. Premiul in valoare de 400 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut premiul 

II la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională; 

          7.Premiul in valoare de 200 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut premiul 

III la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională; 

          8.Premiul in valoare de 100 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

mențiune la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională.  

 Art.3. Se aprobă modelul contractului de finanțare, conform anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiat între UAT Comuna Păușești și 

Școala Gimnazială Păușești-Otăsău, în scopul realizării premierii menționată la art.2. 

 Art.4. Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru acordarea acestor premii de la 

capitolul ”ÎNVĂȚĂMÂNT”. 

 Art.5. Se împuternicește primarul comunei Păușești să semneze contractul de 

finanțare cu Școala Gimnazială Păușești-Otăsău. 

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

primarul comunei Păușești. 

 Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica primarului, Instituției Prefectului județul 

Vâlcea, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Școlii Gimnaziale 

Păușești-Otăsău și se va aduce la cunoştinţă publică prin afișare și publicare în Monitorul 

Oficial Local. 

                                

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 

și 0 abțineri.  

                                                                       
           Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnează 

                Consilier,                                                         Secretar general comună, 

           Gheorghe Goran                                                            Daniela Păloiu                                    

 

 
 
 
 
Păușești:14.06.2022 

 
 

 



JUDEȚUL VÂLCEA                                       Anexa nr.1 la H.C.L. Nr.36/14.06.2022 

COMUNA PĂUȘEȘTI 

 

 

 

METODOLOGIA DE ACORDARE A GRANTURILOR 

 PENTRU PREMIEREA UNITĂȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN DOMENIUL PERFORMANȚELOR ȘCOLARE 

 

 

 

 CAP. I . PREAMBUL 

 

1.Consiliul local al comunei Păușești are ca obiectiv strategic prioritar exercitarea  

atribuțiilor stabilite prin lege cu privire la susținerea educației, prin promovarea 

învățământului de înaltă calitate și valoare, creative și competitiv, înțeles ca un serviciu de 

interes public major pentru societatea actuală și viitoare. De asemenea, se dorește implicarea 

unităților școlare din învățământului preuniversitar și în activități educative, cultural-artistice 

și competiții sportive, care să lărgească orizonturile și să deschidă noi perspective asupra vieții 

comunității locale prin generarea de idei, atitudini și proiecte, care să creeze un cadru adecvat 

în vederea atingerii acestor scopuri. 

2.Pentru Consiliul local al comunei Păușești, sprijinirea actului educațional din unitățile 

de învățământ preuniversitar a reprezentat și va reprezenta o prioritate. În acest sens, se dorește 

crearea unui cadru adecvat atingerii acestui scop pe termen scurt și lung, prin stabilirea unor 

criterii de acordare a unor granturi unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei 

Păușești. 

3.Granturile se acordă unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică 

de pe raza comunei Păușești, indiferent de tipul de învățământ, care fac dovada unor rezultate 

deosebite în domeniul performanțelor școlare. 

4.Granturile se acordă din bugetul unități administrativ teritoriale Păușești, cu 

respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și art. 129 alin 2, lit. d) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

5.  Prin acordarea acestor granturi, se urmăresc obiectivele : 

- identificarea nivelului performanțelor elevilor care au obținut rezultate deosebite la 

olimpiadele și concursurile școlare, etapele județene, naționale și internaționale; 

- dezvoltarea și adaptarea politicilor strategice educaționale la nivel local; 

- identificarea direcțiilor de evoluție/dezvoltarea profesională și orientarea dezvoltării 

profesionale a elevilor în vederea stimulării și obținerii unor performanțe educaționale de 

succes; 

- crearea unui mediu educațional atractiv pentru resursa umană în domeniul educațional.   

 

         CAP. II TIPURI DE GRANTURI : 

 

*  Pentru recompensarea performanțelor individuale (sau de grup) din învățământul 

preuniversitar care au obținut  premii ( I, II, III și mențiune) la olimpiadele  și concursurile 

nationale, etapele județene și naționale. 

   

 

CAP.III. ETAPELE EVALUĂRII: 

 

1.După încheierea fiecărei etape a olimpiadelor și concursurilor nationale,  unitatea  

școlară care a avut rezultate deosebite va înainta o cerere /solicitare Consiliului local Păușești, 



pentru a beneficia de grant, însoțită de un tabel care cuprinde  numele și prenumele elevilor, 

tipurile de concurs si cuantumurile premiilor care se vor acorda. 

2.După primirea acestei cereri de la Școala Gimnazială Păușești-Otăsău, se va întocmi 

proiect de hotărâre de consiliul local în acest sens, pentru alocarea sumelor de bani în vederea 

premierii. 

3.După alocarea sumelor de bani, constând în premii, se va încheia un contract de 

finanțare (conform modelului de contract) , cu unitatea de învățământ preuniversitară . 

4.Pentru participarea la festivitatea de premiere, elevii vor fi anunțați telefonic și prin e-

mail cu privire la ziua , ora și locul desfășurării festivității. 

 

CAP.IV ACORDAREA PREMIILOR 

 

1.Ceremonia de acordare a premiilor din prezenta metodologie se va face în cadru festiv 

, fiind organizată de Primăria Comunei Păușești și Școala Gimnazială Păușești-Otăsău. 

2.Elevii premiați vor primi un premiu în bani și medalie. 

3.Sumele de bani vor fi alocate prin hotărâre de consiliu local. 

4.Cheltuielile privind organizarea și desfășurarea festivității de premiere a elevilor vor 

fi suportate de la bugetul local al U.A.T. Păușești. 

 

CAP. V .VALORIFICAREA REZULTATELOR EVALUĂRII 

 

1.Din punct de vedere instituțional, rezultatele implementării prezentei metodologii vor 

servi la : 

-informarea conducerii Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău, cât și cu privire la 

performanțele elevilor școlii; 

- fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operațional și strategic al 

instituției de învățământ preuniversitar; 

- acordarea de recompense elevilor care aduc contribuții notabile la dezvoltarea 

cunoașterii științifice de profil și dezvoltarea capacității intelectuale; 

- atragerea de noi resurse umane de calitate în sistemul educațional păreuniversitar din 

localitate; 

- creșterea prestigiului unității de învățământ, unde se pot obține performanțe 

educaționale și a sistemului educațional de pe raza localității Păușești. 

2. Din punct de vedere individual , rezultatele obținute pot servi la: 

- recunoașterea și aprecierea instituțională a eforturilor și a performanțelor școlare 

realizate de fiecare elev; 

- elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare și perfecționare profesională; 

- creșterea gradului de responsabilizare față de performanțele școlare. 

3. Reglementări aplicabile pentru implementarea granturilor acordate în cadrul 

metodologiei: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

                      Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează 

                  Consilier,                                                      Secretar general comună, 

               Gheorghe Goran                                                   Daniela Păloiu  

 

 

 

 



 

 
JUDEȚUL VÂLCEA                                                          Anexa nr.2 la  H.C.L. nr.36/14.06.2022 

COMUNA PĂUȘEȘTI 

                                                                                                      

 

CONTRACT DE FINANTARE 

 
PARTILE CONTRACTANTE: 

 

1.UAT COMUNA PAUSESTI, cu sediul în localitatea Păușești, str. 

Principala nr 81, județul Vâlcea, CUI 2541851, în calitate de finantator, 

reprezentat legal de domnul AVAN CATALIN avand functia de Primar al 

comunei Pausesti, pe de o parte 

și 

      2.UNITATEA DE INVATAMANT  

        Școala Gimnazială Păușești-Otăsău, cu sediul în localitatea  Păușești, sat  

Păușești-Otăsău, nr. 20, Județul Vâlcea,reprezentata de Fota Nicolae - Cristian, 

având funcția de director, denumit in continuare beneficiar, pe de alta parte, 

       Avand in vedere H.C.L. nr.37/2022, care stabileste „ Metodologia  de 

acordare a granturilor pentru premierea elevilor Școlii Gimnaziale Păușești-

Otăsău, care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare, 

respectiv etapele județene și naționale ( premiile I, II, III și mențiune), am convenit 

incheierea prezentului contract de finantare. 

 

     Art. 1. Obiectul contractului de finantare  

     Obiectul acestui contract il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile 

de la bugetul local al comunei Păușești unității de învățământ preuniversitar  

Școala Gimnazială Păușești – Otăsău pentru rezultate deosebite obtinute de elevi  

la concursurile și olimpiadele școlare, respectiv etapele județene și naționale 

(premiile I, II, III și mențiune ). 

Art.2. Responsabilitatile părților : 

(1). Responsabilitatile beneficiarului sunt urmatoarele: 

1. Sa puna la dispozitia finantatorului datele corecte referitoare la 

performantele elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar, conform  

Metodologiei de  acordare a granturilor pentru premierea elevilor Școlii 

Gimnaziale Păușești-Otăsău, care au obținut rezultate deosebite la  concursurile 

și olimpiadele școlare, respectiv etapele județene și naționale ( premiile I, II, III și 

mențiune), aprobata prin HCL nr. 37/2022. 

2. Sa respecte destinatia sumelor acordate in baza contractului de finantare. 

3. Sa utilizeze suma alocata de catre finantator exclusiv pentru premierea 

elevilor care au obtinut rezultate deosebite in cadrul concursurilor/competitiilor, 

conform art. 1 din contract. 

4. Sa intreprinda toate activitatile necesare realizarii obiectivelor stabilite de 

comun acord. 

5. Sa transmita finantatorului datele premiantilor. 



6. Listele elevilor, transmise de unitatile de invatamant preuniversitar vor 

constitui anexa care va face parte integranta din prezentul contract. 

(2). Responsabilitatile finantatorului sunt urmatoarele: 

1. Sa puna la dispozitia Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău sumele necesare 

recompensarii elevilor care se incadreaza in perfomantele stabilite de 

metodologie. 

2. Sa respecte listele cu datele furnizate de beneficiarii grantului. 

3. Sa intreprinda toate activitatile necesare realizarii obiectivelor stabilite de 

comun acord. 

Art. 3. Valoarea finantarii 

      Premiile acordate elevilor premianti la concursurile și olimpiadele școlare, 

respectiv etapele județene și naționale ( premiile I, II, III și mențiune au fost 

stabilite prin Hotarare de Consiliu local astfel :  

1. Premiul in valoare de 300 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul I la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană. 

2. Premiul in valoare de 200 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul II la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană. 

3. Premiul in valoare de 100  de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul III la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană. 

4. Premiul in valoare de 50 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

mențiune la olimpiadele și concursurile naționale – etapa județeană. 

5. Premiul in valoare de 600 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul I la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională. 

6. Premiul in valoare de 400 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul II la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională. 

7. Premiul in valoare de 200 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

premiul III la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională . 

8. Premiul in valoare de 100 de lei se va acorda fiecarui elev care a obtinut 

mențiune la olimpiadele și concursurile naționale – etapa națională.  

Art. 4. Prevederi privind cererile de plata, platile si termenele de plata 

1. Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar in vederea acordarii de 

granturi pentru premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite la 

concursurile și olimpiadele școlare, respectiv etapele județene și naționale 

(premiile I, II, III și mențiune). 

2.  Unitatea de invatamant preuniversitar - Școala Gimnazială Păușești-

Otăsău va primi suma de 6400 lei, aprobata  prin HCL nr.37/2022, constand in 

valoarea premilor acordate elevilor care au obtinut rezultate la concursurile și 

olimpiadele școlare, respectiv etapele județene și naționale (premiile I, II, III și 

mențiune).  

3. Unitatea de învatamant preuniversitar - Școala Gimnazială Păușești-Otăsău 

va primi suma de 6400 lei aprobata prin HCL nr. 37/2022, constand in valoarea 

premilor acordate elevilor care au obtinut rezultate la concursurile și olimpiadele 

școlare, respectiv etapele județene și naționale ( premiile I, II, III și mențiune)      



Sumele aprobate se vor aloca Școlii Gimnaziale Păușești Otăsău pe baza 

Dispoziției de alocare credite bugetare. 

4. Documentatia solicitată/listele depuse de unitatile de invatamant 

preuniversitar se vor depune in termen de 15 zile de la data aprobarii hotararii de 

Consiliu local, conform prevederilor contractuale. 

Art. 5. Durata contractului de finantare. 

- Contractul de finantare intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre 

parti. 

- Durata prezentului contract de finantare este de 2 ani.  

Art. 6. Alte clauze 

1. In eventualitatea unui litigiu intre parti, se va incerca solutionarea acestuia 

pe cale amiabila. 

2. Orice modificare sau completare la prezentul contract de finantare poate fi 

efectuata doar prin acte aditionale, semnate de ambele parti. 

3. In situatia in care nu se poate ajunge la o intelegere pe cale amiabila, litigiul 

va fi solutionat de catre instantele judecatoresti  competente. 

Incheiat azi, 23.06.2022, in doua exemplare originale, unul pentru finantator si 

unul pentru beneficar. 

 
           Preşedinte de şedinţă,                                                       Contrasemnează 

                Consilier,                                                         Secretar general comună, 

           Gheorghe Goran                                                            Daniela Păloiu                                    

 
  
 
 

 

 

 

    

 

 

 

                               


