
ROMÂ IA 
JUDETUL SĂLAJ 
COMUNA BALAN 

HOTĂRÂRE Nr.35 
Din 35 /31 .05.2022 

privind acordarea premiilor de merit şi performanţă elevilor/tinerilor /sportivilor din 
cadrul Şcolii Gimnaziale (V- VIII) din comuna Balan , judeţul Sălaj 

Consiliul Local al comunei Bălan, judeţul Sălaj întrunjt în şedinţă ordinară în data 
de 31.05.2022. 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului nr. I 992 /25.05.2022 
- raportul de pecialitate nr. 1993 din 25.05.2022 prin care se propune acordarea premiilor de 
merit si performanta pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi 
gimnazial) din comuna Balan judeţul Sălaj, pentru anul şcolar 2021-2022; 
Avizul comisiei de specialitate înregistrat sub nr. 2008 din 30.05. 2022 ; 

Având în vedere prevederile: 
-prevederile an.9, alin. 7. art. I 2. alin 3, din Legea educatiei nationale nr.1 /2011 , cu modificarile si 
cornpletarile ulterioare 
- prevederile Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- prcvedrile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarilc ulterioare; 
- Reţinând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administratia publică: 

ln temeiul art.129.(1). 129.(7) lit.,,a,, coroborat cu art. 196 (1) lit. ,.a" din din Ordonanta de 
urgenta nr. 57/2019 , privind codul administrativ; 

HOTARASTE 

Art.1. - Se acordă pentru anul scolar202l-2022 premii de merit si de performanta pentru 
elevii din unitatilc de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balan.conform 
regulamentului anexat: 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de catre dl. Pop Daniel , primarul 
comunei Balan si compartimentul buget finante contabilitate 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : 
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj 
-Primarul comunei Balan , 
-Compartimentul buget finante contabilitate 
-Dosar hotărâri , Monitor Oficial Local, ~~riabalan.ro 
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