
 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 
 

  H O T Ă R Â R E A   nr.  47 / 2021 
privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de  premii elevilor cu 

rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2020/2021  

 

 

 

            Consiliul  Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 52/14.05.2021, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 51/14.05.2021, cu privire la aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți 

pentru acordarea de  premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2020/2021, 

raportul de specialitate al Compartimentului Buget, Financiar nr. 48/14.05.2021, avizele comisiilor de 

specialitate nr. 142/24.05.2021, nr. 159/24.05.2021, nr. 176/24.05.2021; 

Văzând cererea nr. 1292/08.04.2021 prin care Liceul Tehnologic Agricol “Al. Borza” 

Geoagiu solicită alocarea  unei sumei pentru premierea elevilor merituoşi în anul şcolar 2020 – 2021, 

se impune alocarea fondurilor necesare pentru achiziționarea de cărți,  

In temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) şi (4) si art. 20, lit. “i”, din Legea nr. 273/2006, privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. 3 din Legea nr. 

1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare,   precum si ale art. 129 

alin. (4) lit. a, alin. (7) lit. a, ale art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

Art. 1.  Se aloca suma de  10.000 de lei  pentru acordarea de premii si mențiuni la sfârșitul 

anului școlar 2020/2021, elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din cadrul Liceului Tehnologic 

Agricol  “Alexandru Borza” Geoagiu. 

Art. 2.  Suma prevăzută la art. 1 va fi suportată din bugetul local al orașului Geoagiu pe anul 

2021, capitolul 65.02 – Învățământ. 

  Art. 3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art.  4.    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului Jud. Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Buget, Financiar; 

- Liceului Tehnologic Agricol  “Alexandru Borza” Geoagiu  

 
Geoagiu, 27.05.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                              Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 
 

 

 

 

 

 
Vot secret.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 


