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COD F/PO-APC-02/06                                  
                                                   ROMANIA 
                                           JUDETUL BRAILA 

        CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                         HOTARAREA NR. 296 

                        din 29 noiembrie 2022 
 
privind: acordarea de granturi unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 

raza municipiului Brăila pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite la olimpiadele scolare, competitiile, concursurile  
nationale și internaționale,  precum si in domeniul performantelor scolare - 
Media 10 la examenul de bacalaureat - în anul școlar 2021-2022 

 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 noiembrie 2022; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 

- raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 

nr.26388/ 21.11.2022;  

- raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Contencios  nr. 

26548/22.11.2022; 

- adresa si E-mail a Inspectoratului Scolar Judetean Braila nr.13403/07.11.2022, 

inregistrata la institutia noastra  sub nr.25200/07.11.2022, respectiv nr.25201/07.11.2022; 

 - avizele Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului, 

a Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive si a 

Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale; 

 In baza prevederile art.5, alin. (3)  din Legea nr.273/2006, art.101, alin.(1), coroborat 

cu art. 107, alin. (2) si alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.173, alin. (1), lit. b) si lit. f), alin.3, lit.(a), art.182, art.196,   

alin. (1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                          H O T A R A S T E: 

 

  Art.1. - Se aproba alocarea sumei de 146.000 mii lei din bugetul propriu al Judetului 

Braila pe anul 2022, pentru acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de 

stat in scopul premierii elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele 

scolare, competitiile, concursurile naționale și internaționale în anul școlar 2021-2022, 

conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  Art.2. - Se aproba alocarea sumei de 6.000 mii lei din bugetul propriu al Judetului 

Braila pe anul 2022, pentru premierea elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in  

domeniul performantelor scolare -  Media 10 la examenul de bacalaureat in anul scolar 2021 

– 2022, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

            Art.3. - Se aproba metodologia de premiere a elevilor si cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite la olimpiadele scolare, competitiile, concursurile naționale și 

internaționale în anul școlar 2021-2022, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre; 

Art.4. - Se aproba metodologia de premiere a elevilor si cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite in domeniul performantelor scolare - Media 10 la examenul de bacalaureat, in anul 

scolar 2021 – 2022, conform anexei nr.4 la prezenta hotarare. 

Art.5. – Se aproba modelul contractului de grant ce se va incheia intre Consiliul 

Judetean Braila si unitatile scolare beneficiare pentru premierea elevilor si cadrelor didactice 

cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare, competitiile, concursurile naționale și 

internaționale în anul școlar 2021-2022, conform anexei nr.5 la prezenta hotarare.  

            Art.6. – Se aproba modelul contractului de grant ce se va incheia intre Consiliul 

Judetean Braila si unitatile scolare beneficiare pentru premierea elevilor si cadrelor didactice 

cu rezultate deosebite - Media 10  la examenul de bacalaureat si evaluare nationala, in anul 

scolar 2021-2022, conform anexei nr.6 la prezenta hotarare. 

           Art.7. – Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directia Administratie 

Publica, Contencios si unitatile scolare beneficiare, vor aduce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

Art.8. – Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi 

adusa la cunostinta celor interesati.               

                                                               

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 
 

 
PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 

                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 

 
 


