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PENTRU AVIZARE LA COMISIA:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au
obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz la faza naţională sau
internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor

Primarul Municipiului Săcele – Virgil Popa – iniţiator,
Analizând necesitatea si obligativitatea aprobarii unui regulament privind acordarea de premii
elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint,
bronz la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor;
Vazand prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modifcarile si completarile
ulterioare, ale H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare; ale Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 5, pct. 6; art. 45 alin (1); art.
61 alin. (2) ; art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si complementarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au
obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz la faza naţională sau
internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor, conform Anexei, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL
Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor
care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz la faza
naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor
Municipiul Sacele isi propune ca in limita resurselor bugetare disponibile sa
acorde premii elevilor/tinerilor/sportivilor din unităţile de învăţământ, cluburi ale elevilor,
centrelor culturale, cluburi sportive, asociaţii sportive, etc., de pe raza municipiului Săcele care au
obtinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, concursuri, festivaluri, competiţii sportive,
performanţă ştiinţifică sau alte acţiuni naţionale şi internaţionale, în anul în curs – an şcolar
anterior premierii şi recompense profesorilor coordonatori/antrenorilor care i-au pregătit pe
aceştia.
Acordarea de premii se va face pe baza listei nominale aprobate prin hotarare a
consiliului local, conform regulamentului menționat și în baza prevederilor Legii nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modifcarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr.
1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare; ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare; ale Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Fata de cele precizate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local
Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii
elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur,
argint, bronz la faza naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si
Competiţiilor, in forma prezentata.
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Semnătura

Regulament
privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite –
Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz la faza naţională sau internaţională a
Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor

Capitolul I.
Dispoziţii generale
Art. 1. Conform prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, pct. 5, pct. 6 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Local al Mun. Sacele acordă premii elevilor/tinerilor/sportivilor din unităţile de
învăţământ, cluburi ale elevilor, centrelor culturale, cluburi sportive, asociaţii sportive, etc., de pe raza
Municipiului Săcele care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, concursuri, festivaluri,
competiţii sportive, performanţă ştiinţifică sau alte acţiuni naţionale şi internaţionale, în anul în curs –
an şcolar anterior premierii, precum şi recompense profesorilor coordonatori/antrenorilor care i-au
pregătit pe aceştia.
Capitolul II
Cadrul legal
Art. 2. La baza elaborari acestui regulament stau urmatoarele prevederi legale:
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul III
Domeniile şi criteriile de acordare a premiilor şi recompenselor
Art. 3 Domeniile de acordare a premiilor şi recompenselor sunt:
a) Învăţământ
b) Sport
c) Artistic, Cultură, păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare
d) Social
e) Ştiinţă tehnică şi activitate de cercetare
Art 4. (1) Criteriile pentru acordarea premiilor şi recompenselor sunt următoarele:
a) Învăţământ:

- se acorda elevilor/tinerilor care au obtinut premiul I,II, III, mențiuni sau medalii: aur, argint si bronz
la olimpiadele si concursurile nationale si internationale pe obiecte de invatamant si pentru profesori
care i-au pregatit pe acestia.
b) Sport:
- se acorda sportivilor/echipelor sportive care au obtinut premiul/locul I,II,III sau medalii: aur, argint
si bronz la faza nationala sau internationala a concursurilor, competitiilor sportive etc.
- Pentru echipele de sportivi premiile si recompensele se acorda pentru fiecare sportiv iar antrenorul
acestora va fi recompensat astfel:
- pentu un numar de 1-5 sportivi va primi valoarea nominala a recompensei x 1;
- pentru echipe de 6 – 10 sportivi va primi valoarea nominala a recompensei x 2;
- pentru echipe mai mari de 10 sportivi va primi valoarea nominala a recompensei x 3;
c) Artistic, Cultura, pastrarea si promovarea traditiilor populare:
- Se acorda pentru promovarea si valorificarea traditiei si creatiei populare, respectiv promovarea
mestesugurilor traditionale, etc, prin obtinerea de premii I, II, III, mențiuni sau medalii: aur, argint si
bronz la concursuri, competitii, festivaluri, etc, la nivel national si international.
- Se acorda elevilor din scolilor de arta, cluburile elevilor, centrelor culturale care au obtinut premii I,
II, III, mențiuni sau medalii: aur, argint si bronz la faza nationala sau internationala a concursurilor si
competitiilor de profil.
d) Social:
- Se acorda pentru obtinerea de premii I, II, III, mențiune la nivel national si international in
activitate sociala pentru implicare si responsabilitate sociala fata de grupurile vulnerabile ale
cetatenilor din municipiu.
e) Stiinta tehnica si activitate de cercetare:
- Se acorda pentru obtinerea de premii I, II, III, mențiune la nivel national si international in activitate
de cercetare stiintifica.
(2) Premiile si recompensele se vor acorda anual, - la sfarsitul anului- iar premierea se face
pentru activitatea desfasurata in anul in curs. In cursul unui an calendaristic, premiul si recompensa se
vor acorda o singura data, atat la nivelul elevului, cat si pentru profesorul coordonator/antrenorul care
i-a pregatit pe acestia.
(3) Pentru a putea participa la procedura de selectie, concursul, competitia, olimpiada, etc, la care
s-au obtinut rezultate deosebite, trebuie recunoscute de forurile de specialitate: Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice – I.S.J., Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Tineretului si Sportului, Federatii
Sportive de specialitate, etc.
(4) In vederea inscrierii la procedura de selectie, candidatii trebuie sa inainteze
Compartimentului Monitorizare Activitati Culturale si Tineret din cadrul Primariei Municipiului
Sacele, un dosar care va cuprinde documentele urmatoare:
a) Pentru elevii din unitatile de invatamant: un referat intocmit de conducerea unitatii de invatamant
din care rezulta elevii indreptatiti sa primeasca aceste premii si profesorii indreptatiti sa primeasca
recompensa;
b) Pentru sportivii din cluburile/asociatiile sportive: - un referat intocmit de conducerea
clubului/asociatiei sportive din care rezulta sportivii indreptatiti sa primeasca premiile si antrenorii
indreptatiti sa primeasca recompensele;
c) Pentru elevii/tinerii din scolile de arta, cluburile elevilor, centrele culturale: -un referat intocmit de
conducerea unitatii din care rezulta elevii/tinerii indreptatiti sa primeasca premiile si
profesorii/indrumatorii/antrenorii indreptatiti sa primeasca recompensele;
d) Copie dupa diploma obtinuta la olimpiada/concurs;
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e) Copie dupa actul de identitate;
f) Elevii sub 14 ani vor prezenta copie dupa certificatul de nastere si o copie dupa actul de identitate
al unui parinte sau tuture;
(5) Verificarea dosarelor primite se va face de catre o Comisie alcatuita din consilierii locali
care fac parte din Comisia de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Sacele nr. 3 – pentru
activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca, protectie sociala, sport si
agrement, protectie copii, tineret si reprezentanti din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Sacele, desemnati prin dispozitia acestuia.
(6) Comisia va inainta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Sacele, lista nominala a
candidatilor si propunerile privind valoarea nominala a premiilor.
Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Sacele acordă premii elevilor/tinerilor/sportivilor din
unităţile de învăţământ, cluburi ale elevilor, centrelor culturale, cluburi sportive, asociaţii sportive,
etc., de pe raza Municipiului Săcele care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare,
concursuri, festivaluri, competiţii sportive, performanţă ştiinţifică sau alte acţiuni naţionale şi
internaţionale, în anul în curs – an şcolar anterior premierii şi recompense profesorilor
coordonatori/antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia, in limita bugetului aprobat, astfel:
- Premiul I: ….. lei
- Premiul II:…..lei
- Premiul III:….lei
Capitolul IV
Dispozitii finale
Art.6. Acordarea premiilor se face pe baza listei nominale aprobate prin hotarare a consiliului
local. Pe langa premiul in bani premiantii vor primi o diploma in care va fi consemnat si premiul
castigat.
Art. 7. Premierea se va desfasura intr-un cadru festiv, la sedinta de plen a Consiliului Local al
Mun. Sacele din luna decembrie.
Art. 8. Niciun elev/ profesor, tanar/antrenor nu poate fi discriminat sau avantajat cu privire la
acordarea premiului pe urmatoarele criterii: religie, sex, rasa, apartenenta la organizatii legal
constituite sau apartenenta politica a familiei.
Art. 9. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul local al Municipiului Sacele.
Art.10. Cuantumul premiilor reprezinta valoarea bruta si se impoziteaza conform legislatiei in
vigoare la data acordarii.
Art.11. Prevederile prezentului regulament se aplica de la data aprobarii lui.
Art. 12. Regulamentul se publica pe pagina de internet www.municipiulsacele.ro .
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Art. 13. In situatia aparitiei unor acte normative specifice, ori daca bugetul local nu poate sustine
cheltuielile aferente, prezentul regulament se poate completa, modifica sau abroga.
Inițiator
PRIMAR ING. VIRGIL POPA

Elaborat
CJ. GETA NECULA
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