REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru sportivii și
antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite la
Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice,
în anul 2019

În conformitate cu art. 173 alin. (5) lit. f) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul Județean Olt asigură cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes județean privind sportul.
Potrivit art.3 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare, ,,autoritățile administrației publice, unitățile
și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele
neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de
performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a
educației fizice și sportului în comunitățile locale”. De asemenea, prin același act
normativ este prevăzut la art. 181 alin. (2) lit. f), faptul că: ,,prin hotărâre a
autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din
bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite
obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale. “
Conform prevederilor art. 36 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în
perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice
care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și
naționale oficiale.
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Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, cu referatul nr.
1633/17.02.2020, doamna Ginerica Miruna Andra – Consilier Cabinet Președinte
ne aduce la cunoștință următoarele: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Olt
cu adresa nr. 39/17.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.
541/17.01.2020, ne comunică situația rezultatelor obținute de sportivii din județul
Olt la Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul
2019, depunând în acest sens copii după diplomele și actele de identitate ale
sportivilor și antrenorilor acestora.
Drept urmare, pentru premierea de către Consiliul Județean Olt a sportivilor
și antrenorilor care au contribuit la obținerea rezultatelor, se propune acordarea
următoarelor premii:
• Premii individuale, în sumă de 4.000 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor
care au reuşit performanţa de a obţine locul I la Campionatele Europene
(3 sportivi și 3 antrenori ).
• Premii individuale, în sumă de 3.500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor
care au reuşit performanţa de a obţine locul al II-lea la Campionatele Europene
(3 elevi și 4 antrenori).
• Premii individuale, în sumă de 1.500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor
care au reuşit performanţa de a obţine locul V la Campionatele Europene
(2 elevi și 2 antrenori).
• Premii individuale, în sumă de 2.500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor
care au reuşit performanţa de a obţine locul al-II-lea la Campionatele Balcanice
(3 elevi și 2 antrenori).
• Premii individuale, în sumă de 1.500 lei, se acordă sportivilor și antrenorului
care au reuşit performanţa de a obţine locul al IV-lea la Campionatele
Balcanice (2 elevi si 1 antrenor).
Precizăm faptul că sportivii sau antrenorii acestora care au obținut mai
multe performanțe sunt premiați o singură data cu valoarea premiului cel mai
mare.
Din situația înaintată de Direcția Județeană Pentru Sport și Tineret Olt
rezultă că unii sportivi au obținut locurile IV, V, VI la unele competiții mondiale,
performanțe care sunt inferioare performanțelor obținute la campionatele europene
sau balcanice, motiv pentru care aceștia vor fi premiați numai pentru performanțele
superioare obținute la campionatele europene sau balcanice.
Sumele necesare premierii sunt în cuantum total de 71.500 lei, în valoare
netă. Beneficiarii premiilor sunt înscriși în Anexa la Proiectul de Hotărâre.
Plata premiilor se face de la capitolul 51.02 - ”Autorități publice și acțiuni
externe”, paragraful 51.02.01.03 - “Autorități executive”, Titlul II “Bunuri și
servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu
bunuri și servicii”.
Direcția Economică prin serviciul de specialitate va proceda conform
normelor financiare în vigoare la plata premiilor sportivilor și antrenorilor care au
contribuit la obținerea rezultatelor.
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Față de cele prezentate, precizez că proiectul de hotărâre cu privire la
acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut
rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi
Olimpice, în anul 2019, îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea acestuia
în forma prezentată.

INIŢIATOR
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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Nr. 26/18.02.2020

-PROIECTHOTĂRÂRE
cu privire la : acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt,
care au obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice –
Sporturi Olimpice, in anul 2019

•
•
•
•
•
•
•

•

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 1679/18.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt ;
Adresa Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt nr. 39/17.01.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr. 541/17.01.2020;
Referatul nr. 1633/17.02.2020 al doamnei Ginerică Miruna Andra, consilierul
Președintelui Consiliului Județean Olt, aprobat de ordonatorul principal de credite;
Prevederile art.1, art. 2 alin. (3) și ale anexei nr. 2 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de
stat pe anul 2020;
Prevederile anexei nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Prevederile art.3 alin. (1) și art. 181 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 36 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 16/14.02.2020 cu privire la
aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. f), alin.(3) lit. a) și alin.5 lit. f), art.182
alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e.
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Art.1. (1) Se aprobă suma de 71.500 lei in valoare netă, pentru premierea
sportivilor și antrenorilor din județul Olt, care au obținut rezultate deosebite în anul 2019
la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Sportivii sau antrenorii acestora care au obținut mai multe performanțe sunt
premiați o singură dată cu valoarea premiului cel mai mare.
Art. 2. Plata premiilor se face din bugetul Județului Olt, de la capitolul 51.02 ”Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.02.01.03 - “Autorități executive”,
Titlul II “Bunuri și servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, alineatul 20.30.30 „Alte
cheltuieli cu bunuri și servicii”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanțe,
Serviciului Financiar - Contabilitate, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, consilierului Președintelui
Consiliului Județean Olt, doamna Ginerică Miruna Andra, pentru aducerea la îndeplinire,
Direcției Județene pentru Sport și Tineret Olt , Președintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

INIȚIATOR
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZEAZĂ
Secretar general al Judeţului Olt
Marinela Elena ILIE
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Anexa la proiectul de hotărâre nr. 26/18.02.2020

Premii individuale, în sumă de 4.000 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor care au
reușit performanța de a obţine locul I la Campionatele Europene :
Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
sportivului
Diaconu Adina

Clubul Sportiv

Disciplina

Premiul obținut

ProfesorAntrenor

CSM Slatina

Tenis de masă

- Campionat European U21
- individual, Locul I
- dublu fete, Locul V

Arnăutu
Petre

- Jocurile Europene – Echipe,
Locul II
- Campionat Universitar
Mondial – echipe, Locul V
- individual, Locul V

2.

Ciobanu Irina

CSM Slatina

Tenis de masă

3.

Ivan Natalia
Gabriela

Palatul Copiilor
,,Adrian Baran”
Slatina

Gimnastică
Ritmică

- Campionat European
Echipe, Locul I
- Campionat European
Echipe , Locul I
- Campionat Universitar
Mondial – echipe, Locul V
- individual Locul VIII
Campionat European
Cadete-U9- proba de sol ,
dans acro – Locul I

Ilie
Mihaela

Maican
Leliana

Premii individuale, în sumă de 3.500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor care au
reuşit performanţa de a obţine locul al II-lea la Campionatele Europene :
Clubul
Sportiv

Discipli
na

Premiul obținut

Profesor-Antrenor

1.

Numele şi
prenumele
sportivului
Ene Alina Gabriela

CSM
Slatina

Box

Campionat European U 22
Seniori +81 kg , Locul II

Gălbenuşe Constantin,
Turcin Elena Lumința

2.

Bățăgui Răzvan

Clubul
Sportiv
Școlar
Caracal

Nr.
crt.

Kaiac – - Campionat European
Canoe Juniori și U23 - C4 500 m,
Locul II
- Campionat Mondial Juniori și
Tineret U23:
- C4 500 m, Locul IV
- C2 1000 m, Locul VI

Zdurcea Ionel

3.

Firaru Andrei

ACS
Prosport
2009–
Slatina

TENIS

Campionat European de
Juniori – U15, proba de
dublu – Locul II

Maican Mihnea Adrian

Premii individuale, în sumă de 1.500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor care au
reuşit performanţa de a obţine locul V la Campionatele Europene :
Nr.
crt.
1.

2.

Numele şi
prenumele
sportivului
Cace Adina

Clubul
Sportiv

Disciplina

Premiul obținut

Profesor -Antrenor

LPS Slatina

Handbal

Dăbuleanu Victor

Iliescu George
Alexandru

CS Alprom
Slatina

Box

Campionat
European Tineret Locul V
Campionat
European Şcolar de
Cadeţi – Locul V

Băduţ Nicolae

Premii individuale, în sumă de 2500 lei, se acordă sportivilor şi antrenorilor care au
reuşit performanţa de a obţine locul al II-lea la Campionatele Balcanice:
Numele şi
prenumele
sportivului
Neagoe Andrei

Nr.
crt.
1.

Clubul
Sportiv

Disciplina

Premiul obținut

Profesor Antrenor

CSM Slatina

Atletism

- Ștafetă 4 x 100 m,
Locul II
- Campionat Balcanic
Seniori - 200 m ,
Locul III
- Cupa Europei Seniori ştafetă 4 x 100 m,
Locul VI
- Campionat Balcanic
Seniori – ştafetă 4 x
100 m, Locul II
Campionat Balcanic
Juniori1 - Echipe,
Locul II

Bărbuți –
Andrei
Marian Daniel

2.

Budin Daniel
Mihai Robert

CSM Slatina

Atletism

3.

Barbu Ana
Cristina

CSS Slatina

Tenis de Masă

Bărbuți –
Andrei
Marian Daniel
Coneschi
Felicia

Premiul, în sumă de 1500 lei, se acordă sportivilor și antrenorului care au reuşit
performanţa de a obţine locul al IV-lea la Campionatele Balcanice:
Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
sportivului
Costea Luca

Clubul
Sportiv

Disciplina

Premiul obținut

Profesor Antrenor

ACS Oltenia
Taekwondo

Taekwondo

Campionat
Balcanic Seniori –
Locul IV

Costea
Aurelian

2.

Costea Sophie

ACS Oltenia
Taekwondo

Taekwondo

Campionat
Balcanic Cadeti –
Locul IV

Costea
Aurelian

Șef serviciu
Cristina ACHIMESCU

Director executiv
Constanta DUMITRU

Consilier Președinte,
Ginerica Miruna Andra

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcţia Economică, Buget - Finanţe
Serviciul Financiar - Contabilitate
Nr. 1682/18.02.2020

APROB
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ioan CIUGULEA

RAPORT
la Proiectul de hotărâre cu privire la: acordare premii pentru
sportivii și antrenorii din județul Olt, care au obținut rezultate
deosebite la Campionatele Europene și Balcanice – Sporturi Olimpice,
în anul 2019

În conformitate cu art. 173 alin. (5) lit. f) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Județean Olt asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean, în speță sportul.
Potrivit art.3 alin. (1) din Legea educației fizice şi sportului nr.
69/2000, ,,autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de
învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale
de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă
şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei
fizice şi sportului în comunităţile locale”. De asemenea, prin același act
normativ este prevăzut la art. 181 alin. (2) lit.f, faptul că: ,, prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume
din bugetul local pentru premierea, în condiţiile legii, a performanţelor
deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale. “
De asemenea, potrivit art. 36 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu
modificările și completările ulterioare, în perioada 2019-2021 se pot acorda
premii pentru şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite
la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale.
1

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, cu referatul nr.
1633/17.02.2020, doamna Ginerica Miruna Andra – Consilier Cabinet
Președinte ne aduce la cunoștință următoarele: Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Olt cu adresa nr. 39/17.01.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 541/17.01.2020, ne comunică situația rezultatelor
obținute de sportivii din județul Olt la Campionatele Mondiale, Europene și
Balcanice – Sporturi Olimpice, în anul 2019, depunând în acest sens copii
după diplomele și actele de identitate ale sportivilor și antrenorilor acestora.
Sumele necesare premierii sunt în cuantum total de 71.500 lei, în
valoare netă. Cuantumul premiilor și beneficiarii lor sunt înscriși în Anexa la
Proiectul de Hotărâre.
Precizăm faptul că sportivii sau antrenorii acestora care au obținut
mai multe performanțe sunt premiați o singură data cu valoarea premiului
cel mai mare, motiv pentru care sportivii care au obținut performanțe (locul
IV, V și VI) la Campionatele Mondiale nu primesc niciun premiu pentru
acestea, fiind premiați pentru performanțele superioare obținute la
Campionatele Europene sau Campionatele Balcanice.
Plata premiilor se face de la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni
externe ”, titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”, alineatul
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”. Direcția Economică prin
serviciul de specialitate va proceda conform normelor financiare în vigoare
la plata premiilor sportivilor și antrenorilor care au contribuit la obținerea
rezultatelor.
Faţă de cele prezentate, precizăm că proiectul de hotărâre cu privire
la acordare premii pentru sportivii și antrenorii din județul Olt, care au
obținut rezultate deosebite la Campionatele Europene și Balcanice –
Sporturi Olimpice, în anul 2019, îndeplinește condițiile legale și propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.

Director Executiv
Constanţa DUMITRU

Șef Serviciu Juridic – Contencios
Ana - Venera ŞTEFĂNESCU

Șef Serviciu
Financiar-Contabilitate
Cristina ACHIMESCU
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