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Proiect de hotărâre  

privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea 
decontării cheltuielilor cu ocazia deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la 

învăţătură în anul şcolar 2018-2019 
 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 
 Având în vedere, 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al 

Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia 

deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2018-

2019, 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 

- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art.36 şi art.45, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art.1 Se aprobă alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai a sumei de 5.000 

ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia deplasării în excursie a elevilor cu 

rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2018-2019. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Şincai , 

prin Compartimentele de specialitate. 

 

    Primar U.A.T. Comuna ȘINCAI 
                     Grigore HUZA 
Avizat pentru legalitate        
Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia 
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 Expunere de motive 
la Proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei 
Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia 

deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul 
şcolar 2018-2019 

 
 
 

       Investiţia în oameni, mai ales pentru creşterea performanţelor 
şcolare şi profesionale, are drept consecinţă conturarea unor categorii de 
tineri care să aibă o percepţie reală a exigenţelor societăţii în care trăim.  
De aceea, este necesar să existe o modalitate de evaluare a activităţii 
şcolare a acelora care s-au poziţionat într-o elită a elevilor cu rezultate 
deosebite la învăţătură. Totodată, aceste rezultate deosebite, dacă sunt 
premiate, constituie o puternică motivaţie pentru cei în cauză, de a 
continua în acelaşi mod activitatea şcolară, iar pentru ceilalţi, colegi sau 
apropiaţi, constituie exemple stimulative 
 
Având în vedere faptul că una din prioritățile administrației publice 
locale este performanța educațională și pentru motivarea elevilor care în 
anul școlar 2018 – 2019 au obținut rezultate bune la învățătură, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum și ale art 36, din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 
Propun spre analiză și aprobare Consiliului local al comunei Şincai 
alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în 
vederea decontării cheltuielilor cu ocazia deplasării în excursie a 
elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2018-2019.  
 
 

 Primar, 
   Grigore HUZA 
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 Raport de specialitate 
la Proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al Comunei 
Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia 

deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul 
şcolar 2018-2019 

 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și ale art 36, din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
 
Proiectul de hotărâre privind alocarea  din bugetul local al Comunei 
Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia 
deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul 
şcolar 2018-2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
 
 
 
 
     Contabil, 
 Dan Cristian ONAC 
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HOTĂRÂREA nr.____ 

din __________ 
privind  alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea 
decontării cheltuielilor cu ocazia deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la 

învăţătură în anul şcolar 2018-2019 
 
Consiliul local al comunei Şincai jud. Mureş, 
 
 Având în vedere, 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind  alocarea  din bugetul local al 

Comunei Şincai a sumei de 5.000 ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia 

deplasării în excursie a elevilor cu rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2018-

2019, 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai; 

- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 În temeiul prevederilor art.36 şi art.45, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art.1 Se aprobă alocarea  din bugetul local al Comunei Şincai a sumei de 5.000 

ron în vederea decontării cheltuielilor cu ocazia deplasării în excursie a elevilor cu 

rezultate bune la învăţătură în anul şcolar 2018-2019. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Şincai , 

prin Compartimentele de specialitate. 

 

               Preşedinte de şedinţă 
                     Grigore HUZA 
Contrasemnează        
Secretar, 
Suciu Ludovica Emilia 

 


