
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PIȘCHIA 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTARAREA nr. 18 
din 02.04.2018 

privind aprobarea recompensarii elevilor din scolile de pe raza UATC Pischia, cu rezultate 
bune la invatatura, prin asigurarea gratuitatii participarii intr-o tabara scolara in vacanta de vara 

 
 

Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive din data de 16.02.2018 a d-lui consilier local, Guta Horatiu 

Nicolae, la Proiectul de hotarare privind aprobarea recompensarii elevilor din scolile 
de pe raza UATC Pischia, cu rezultate bune la invatatura, prin asigurarea gratuitatii 
participarii intr-o tabara scolara in vacanta de vara, 

- urmare a Raportului de specialitate nr. 1137/19.03.2018 al d-nei Simion Valeria, 
inspector asistent cu atributii contabile in cadrul Primariei comunei Pischia, 

- in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
          În baza prevederilor art. 36 alin. 1 si 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 1, art. 10, art. 36 alin. 2 
lit. b) si alin. 6 lit. a) pct. 2 si 5, art. 45 alin. 2 si art. 115 alin. 1 lit. b)  din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

H O T Ă R A S T E : 
 

 Art.1. Se aprobă premierea elevilor din scolile de pe raza UATC Pischia, pentru 
rezultate bune la invatatura, prin asigurarea gratuitatii participarii intr-o tabara scolara in 
vacanta de vara, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de 
venituri si cheltuieli al Comunei Pischia, aferent anului 2018, in valoare totala de 31.150 lei, 
din urmatoarele surse: cap. 67.02 – cultura, recreere si religie (26.250 lei) si cap. 51.02 – 
autoritati publice si actiuni externe (4.900 lei). 
 Art. 3. Cu ducere la îndeplinire se încredințează d-l Sas Ioan,  Primarul Comunei 
Pișchia, precum si compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Pischia. 
 Art.4. Hotărârea a fost adoptată cu votul “pentru” a 8 consilieri din cei 9 prezenți la 
ședință. 
 Art.5. Hotărârea se comunică: 

- Instituției Prefectului–județul Timiș; 
- D-lui Sas Ioan, Primarul Comunei Pișchia; 
- D-nei Simion Valeria, inspector asistent cu atributii contabile in cadrul Primariei 

comunei Pischia  
- Scolilor de pe raza comunei Pischia 
- Cetățenilor prin afișare. 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA           P SECRETAR 
      Litoiu Vasile-Stefan    Guran Nicolae Lucian 

 

 
 


