
 

 H O T Ă R Â R E A   NR. 102/2015 
cu privire la aprobarea instituirii “PREMIULUI DE EXCELENȚĂ”  al municipiului Târgu Secuiesc, 

acordat elevilor care au adus contribuții în viața culturală și artistică a orașului  
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului consilier Babós-Máthé 

Botond cu privire la aprobarea instituirii “PREMIULUI DE EXCELENȚĂ”  al municipiului Târgu Secuiesc, 
acordat elevilor care au adus contribuții în viața culturală și artistică a orașului,  

Ţinând cont de prevederile art. 4 alin. 3 și Anexei nr. 2 Cap. II pct. 7 lit. c din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b și d, alin. 4 lit. a, alin. 6 lit. a pct 1 și 5, art 45 alin.1 şi art. 
115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art. 1. – Se aprobă instituirea “PREMIULUI DE EXCELENȚĂ” al municipiului Târgu Secuiesc, 
acordat elevilor care au adus contribuții în viața culturală și artistică a orașului, conform Regulamentului de 
acordare, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă acordarea a 2 premii de excelență pe an, un premiu pentru elevul din clasele V-
VIII și un premiu pentru elevul din clasele IX-XII. 

Art. 3. – Cuantumul valoric al premiului de excelență se stabilește la 1.000 lei/elev/an. 
Art. 4. – Se constituie Comisia de evaluare și analiză a solicitărilor în următoarea componență 

nominală: 
1. Kelemen Andrei, consilier local, președinte 
2. Nagy-Babos Tamás, consilier local, membru 
3. Ilyés Botond, consilier local, membru 
Art. 5. - – Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență 

nominală: 
1. Babós-Máthé Botond, consilier local, președinte 
2. Györke Cristina-Denisa, consilier local, membru 
3. Szabó István, consilier local, membru 
Art. 6. – Întraga procedură de acordare a premiilor va fi adusă la cunoștiință publică prin afișaj la 

sediul Primăriei, la Instituțiile de învățământ care dețin clase V-XII și pe site-ul Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc. 

Art. 7. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc și comisiile prevăzute la art. 4 și 5 din prezenta hotărâre. 

                  Târgu Secuiesc, la  19 noiembrie 2015 
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