
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării  unei excursii de o zi  
pentru elevii din comuna Frumosu,județul Suceava  în anul 2022  

precum și acordarea unor premii în bani 
 

Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a primarului comunei Frumosu, înregistrat sub nr.             
4825/20.05.2022; 

 referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.                   
4826/20.05.2022; 

 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Frumosu; 
 prevederile art.20 alin.1 lit.(i)din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale  

cu modificările și completările ulterioare; 
 Adresa nr.990 din 19.05.2022 a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane”; 

 În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) și, art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.l.Se aprobă alocarea sumei de 15.950 lei din bugetul local al comunei Frumosu, pe baza 

documentelor justificative, în vederea finanțării unei excursii tematice de o zi, pentru un număr de 

122 de elevi din ciclul primar, respectiv acordarea unor premii în bani pentru elevii cu cele mai 

bune rezultate la învățătură din ciclul gimnazial  de la Școala Gimnazială Ion Șuhane Frumosu, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2.La selecția elevilor pentru acordarea premiilor în bani se va avea în vedere ca  și 

criteriu, prima medie din clasă, iar în caz de egalitate se vor acorda premii primelor  medii  egale. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește Primarul comunei Frumosu 

prin aparatul de specialitate.  

 Art.4.Secretarul general al comunei Frumosu va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei, hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.   

 
      Președintele de ședință,                                                     Contrasemnează: 

                                        Niga Gheorghe                                                           Secretarul general U.A.T. 

                                                                                                                                              Rusu Aurel 

 

 

 

 

Frumosu la 22.05.2022 

Nr.60 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Total consilieri locali în funcţie: 13 

Prezenți : 9  Voturi:-Pentru :6 -Împotriva : 0   -Abțineri : 3 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL   AL  COMUNEI  FRUMOSU  
______________________________________________________________________________________________________                                                                                                      

ANEXA     
 la H.C.L. nr.60 din 22.05.2022 

privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării  unei excursii de o zi  
pentru elevii din comuna Frumosu,județul Suceava  în anul 2022  

precum și acordarea unor premii în bani 
 

 

Regulament de premiere a elevilor din comuna Frumosu  

cu rezultate deosebite la învățătură  pentru care se alocă fondurile necesare în vederea 

finanțării  unei excursii de o zi precum și acordarea unor premii în bani 

 

 Art.1.Comuna Frumosu, prin Consiliul local  și Primar, premiază elevii cu cele mai bune 

rezultate la învățătură din ciclul gimnazial  de la Școala Gimnazială Ion Șuhane Frumosu . 

 Art.2.(1) Situația elevilor care urmează a fi premiați, în bani sau excursii, se întocmește în 

baza informațiilor furnizate de conducerea Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu. 

             (2)Pentru a beneficia de premiile prevăzute, respectiv acordarea unei excursii de o zi 

și acordarea unor premii în bani, este  necesar un dosar care să cuprindă următoarele: 

 -un referat întocmit de către conducerea unității de învățământ din care să rezulte elevii 

îndreptățiți să primească aceste premii. 

 -copie după actul de identitate 

 -pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se va depune o copie după certificatul de 

naștere precum și o copie după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal. 

 Art.3.Premierea elevilor, în bani, se va face în funcție de nivelul performanței 

obținute(prima medie din clasă) 

 Art.4.Premiile elevilor  în bani se acordă în baza statelor de plată întocmite de către 

Compartimentul financiar contabil al Primăriei Comunei Frumosu 

 Art.5.În excursia de o zi vor participă toți elevii din ciclul primar al Școlii Gimnaziale ,,Ion 

Șuhane” Frumosu, însumând un număr de 122 de elevi, neluându-se în calcul vreun criteriu de 

selecție al acestora.Cei 122 de elevi din ciclul primar vor fi însoțiți de către învățători, iar unitatea 

de învățământ  va transmite tabelul nominal cu elevii participanți. 

 Art.6.Pe parcursul finanțării excursiei de o zi, unitatea de învățământ are obligația de a 

prezenta compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Frumosu, documentele  

justificative privind utilizarea sumei acordate (facturi, bonuri fiscale carburant, bilete de intrare 

obiective vizitate, alte documente justificative).Învățătorii fiecărei clase din ciclul gimnazial, au 

obligația să întocmească dosarele de participare pentru elevi.  

 Art.7.Persoanele nemulțumite de neacordarea ori acordarea nejustificată a unor 

premii/excursii se pot adresa, cu motivația corespunzătoare, Consiliului Local al comunei Frumosu, 

județul Suceava. 

 Art.8.În situația apariției unor acte normative specifice, ori dacă bugetul local nu poate 

susține cheltuielile aferente, prezentul Regulament se poate completa, modifica sau abroga. 

 

                              Președintele de ședință,                                                     Contrasemnează: 
                                        Niga Gheorghe                                                          Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                            Rusu Aurel 
 

 


