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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului referitor la susținerea elevilor și sportivilor care 

au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții 
naționale și internaționale 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară 
convocată de îndată, din data de  11.08.2022 

Având în vedere: 
a) Referatul de necesitate nr.  7987/ 10.08.2022, întocmit de către dl Soroiu 

Daniel – consilier primar; 
b) Referatul de aprobare nr. 8023/ 10.08.2022 a d-lui Costrăş Iordache - 

Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău; 
c) raportul de specialitate întocmit de d-na Popa Maricica  - consilier superior 

în cadrul Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și 
gestiune al aparatului de specialitate a primarului, înregistrat sub nr. 8024/ 10.08.2022, 
prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre. 

Având în vedere temeiurile juridice ale: 
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art.20, art.24, art.43, alin.(4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d)  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.d), alin.(7), pct. a), pct.d), pct.f), alin. (14) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

e) art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) şi alin (5) şi art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art.181, alin.2, Iit. f) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

g) art. 5 alin. (3)  şi pct. 7, lit. f) din Anexa II, Capitolul II din Legea nr. 273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

h) H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performantei școlare inalte din 

invățămantul preuniversitar privind aprobarea Normelor metodologice privind 

cheltuielile cu organizarea  ș i desfășurarea compețitilor ș colare, extrașcolare ș i 

extracuriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiati ș i 

unitatilor școlare de provenienta a premianților; 

i) Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările ș i completările 

ulterioare; 

j) Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) Art.III din O.U.G nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

l) H.C.L. nr. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura 
pentru anul 2022; 
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          Avizele cu caracter consultativ ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), art.136 alin. (1) lit.a) și alin. 
(8), art.139  alin.(1) si alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a), art. 199 alin. (1) 
și alin. (2) și art.243 alin. (1) lit.a)  din O.U.G.  nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 
  

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre:: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au 
obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și 
internaționale, conform Anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei 
Măgura. 
 

  Art.3. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului 
Judeţul Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu și pe pagina de web: 
http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
Nr. 
Din      .08.2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .08.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... 
consilieri prezenţi.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 

 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 

http://www.primaria-magura.ro/


Anexa nr.1 la Proiectul de HCL nr. 64/  10.08.2022 

Regulamentul referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au obținut rezultate 
deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și internaționale 

 

 

Având în vedere prevederile legale: 

- Ordonanța de urgență a Guvemului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ș i completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările ș i completările ulterioare; 

- Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea  ș i desfășurarea 

compețitilor   ș colare, extrașcolare   ș i extracuriculare, cuantumul stimulentelor 

financiare acordate elevilor premiati   ș i unitatilor   școlare de provenienta a 

premianților, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performantei   

școlare inalte din invățămantul preuniversitar; 

- Legea nr. 69/2000 a educației fizice  și sportului, cu modificările   ș i completările 

ulterioare; 

- Art.III din O.U.G nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 
 

Art.1. 

Regulamentul are ca obiect crearea unui cadru unitar de susținere a elevilor și 

sportivilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, naționale și 

internaționale, la  concursurile, competițiile naționale și internaționale, in scopul 

stimulării acestora prin sporirea gradului de competiție intre elevi, pentru susținerea ș i 

creșterea performanței educaționale, pentru stimularea mișcării sportive, a interesului 

pentru sport  și sănătate în rândul copiilor precum și pentru a promova valorile 

Comunei Măgura. 

 
Art. 2. 

(1) Promovarea și susținerea performanței in educație constituie un obiectiv important 

pentru comunitate. Consiliul local al Comunei Măgura acorda premii/stimulente 

financiare elevilor cu domiciliul în comuna Măgura, care au obtinut rezultate   școlare 

notabile, premii, distincții, medalii, rezultate deosebite la olimpiade școlare, concursuri, 

competitii sportive, organizate la nivel național și internațional, în anul în curs/an 

școlar anterior premierii. 

(2) În fiecare an, in bugetul local al Comunei Măgura va fi înscrisă o sumă destinata 

acordării de stimulente financiare, suma ce va putea fi majorată în funcție de 

rezultatele obținute, în limita resurselor financiare disponibile. 

Art. 3. 

Premiile se acorda elevilor în funcție de distincția/rezultatul obținut, de performanță, de 

importanța ș i amploarea competiției, de contribuția personală, la 

concursurile/competițiile la care au participat în domeniile învățământ și sport în limita 

bugetului aprobat anual prin Hotărârea Consilului local, după cum urmează: 

 
3.1.Învățământ: 

 

Se acorda elevilor care în cursul anului  școlar încheiat au obtinut distinctii : Premiul I, 
Il, III, sau medalii de aur, argint, bronz la etapa națională și internațională a 
olimpiadelor/ concursurilor școlare pe discipline de învățământ în functie de distincția 
obtinută :  



Premii: 

Premiul I/Medalie Aur -  5000 lei net (faza natională/internatională ); 

Premiul II /Medalie Argint - 2000 lei net (faza natională/internatională); 

Premiul III/Medalie Bronz - 1500 lei net (faza natională/internatională); 

 
3.2. Sport : 

Se acordă sportivilor/echipelor de sportivi care au obtinut Locul I,II,III, sau medalii de 

aur, argint sau bronz la competitii/ concursuri organizate national și internațional. 

Premii :  
Premiile alocate sportivilor/echipelor de sportivi: 

Premiul l/Medalie Aur - 5000 lei net (faza națională/internațională); 

Premiul II/Medalie Argint - 2000 lei net (faza națională/internațională); 

Premiul III/Medalie Bronz - 1500 lei net (faza națională/internațională); 

 

Art. 4. 

Premiile se acordă din bugetul local al Comunei Măgura pentru anul în curs, în limita 

sumelor alocate în acest sens, sub formă de stimulente financiare în lei. 

 
Art. 5. 

Premiile și recompensele se vor acorda din bugetul local al Comunei Măgura o 

singură dată în cursul unui an calendaristic, pentru distinctia obținută în cadrul fiecărei 

discipline din domeniile prevăzute la art.3. 

 
Art. 6. 

În vederea obținerii premiului, se va depune la Primăria Comunei Măgura - un dosar 

care va cuprinde cererea de acordare a premiului însoțită de următoarele documente, 

după caz: 

• Copia actului de identitate (elev și părinte); 

• Pentru elevii sub 14 ani se va anexa copia certificatului de naștere ș i copia actului 

de identitate al părintelui sau tutore; 

• Copia diplomei premiului obținut la competitia natională/ internațională, clasamentul 

de la Federatie, etc; 

• copie extras cont – dacă deţine. 
 
 
Art .7. 

În cazul sportivilor cu rezultate de deosebite premiile se vor acorda cu condiția 
ca aceștia să aibă domiciliul în comuna Măgura și vârsta până la 18 ani.  

 

Art.8 

Premiile se acordă în baza statelor de plată întocmite de Biroul financiar contabil, 
evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune.  

 
Art.9. 

Rezultatele obtinute trebuie sii fie recunoscute de către forurile de specialitate:  

-Ministerul Educației; 



-Ministerul Tineretului și Sportului;  

-Comitetul Olimpic Român;  

-Federapile  Sportive; 

-Directii Județene pentru Tineret  și Sport; 

 
Art.10. 

Nici un elev nu poate fi discriminat sau avantajat cu privire la acordarea premiului pe 

următoarele criterii: religie, sex, rasa, apartenență Ia organizațiile legal constituite sau 

apartenența politică a familiei. 

 
Art.11. 

Premiile vor fi acordate pe baza documentelor prevăzute la art. 6 din prezentul 
regulament aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, cu aprobarea ordonatorului 
de credi te,  într-un cadru festiv în fiecare an. 

 
Art.12. 

Prevederile prezentului regulament se vor aplica de la data aprobării lui și va fi afișat 
pe pagina de internet a Comunei Măgura. 

 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 

 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr.  8023  / 10.08.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind Regulamentul referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au obținut 
rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și 

internaționale 
 
 

Promovarea, susţinerea performanţelor în educaţie şi sport, precum şi recunoaşterea 

valorilor constituie un obiectiv important pentru autorităţile administraţiei publice locale şi 

prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea comunităţii şi păstrarea valorilor Comunei 

Măgura, în vederea acordării unui exemplu pentru generaţiile viitoare. 

Olimpiadele şcolare contribuie într-o mare măsură la formarea personalităţii elevilor, la 

asumarea de către tineri a unei formări responsabile, în cadrul lor, elevii îşi pun în valoare 

cunoştinţele acumulate, deprinderile şi priceperile. 

Totodată, Comuna Măgura încurajează practicarea sportului în rândul tuturor 

categoriilor de vârsta şi doreşte recunoaşterea şi recompensarea talentului şi muncii 

asidue a sportivilor ce reprezintă şi promovează municipiul la nivel naţional şi 

internaţional. 

Prin premierea elevilor şi sportivilor se promovează învăţământul şi sportul de înaltă 

calitate şi valoare, creativ şi competitiv, înţeles ca un serviciu de interes public major 

pentru societatea actuală şi viitoare, contribuind într-o mare măsură la formarea 

personalităţii elevilor, obţinerea rezultatelor excepţionale şi motivaţia acestora pentru 

stabilirea unor noi recorduri. 

Premierea elevilor şi sportivilor constituie o modalitate de recunoaştere a efortului 

depus de aceştia, sprijinind actul educaţional prin generarea de idei, atitudini şi proiecte, 

care să creeze un cadru adecvat în vederea unor orizonturi şi noi perspective asupra 

vieţii comunităţii locale. 
Dezvoltarea tinerei generaţii prin creşterea calităţii şi eficienţei în educaţie şi sport 

reprezintă o prioritate pentru administraţia publică locală, iar stimularea tinerilor cu 
performanţe deosebite se regăseşte în planurile Comunei Măgura, fapt care este 
oportună şi justificată premierea elevilor cu rezultate deosebite la  olimpiadele școlare, 
concursuri, competiții naționale și internaționale. 

Ideea iniţierii acestiu proiect de hotărâre este ca urmare veştii reuşitei extraordinare a 
măgurencei noastre domnişoara Smîntancă – Strugariu Teodora, care a obţinut  primul 
loc și Medalia de aur la Olimpiada Internațională de Limba Germană – o competiție la 
care au participat elevi din 57 state. Teodora a obținut 100/100 puncte. Olimpiada 
Internațională de Limba Germană este un concurs în care premiile se acordă în sistemul 
competiților sportive: un singur loc I (medalie de aur), un loc II și un loc III pe fiecare nivel 
de organizare: A2, B1 şi B2. 
Teodora a înregistrat o premieră, fiind singura medalie de aur obținută de România in 
istoria Olimpiadei Internationale de limba germană. 
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Având în vedere prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, statul acordă premii, burse, locuri în 

tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi 

universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională 

sau în activităţi culturale şi sportive.”  

De asemenea, dispoziţiile alin. 5 al aceluiaşi articol stabilesc faptul că: statul şi alţi 

factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi 

internaţional, ale elevilor şi studenţilor. ” 

în temeiul art.181, alin. (2), lit. f) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, "‘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. 

în acest context, pentru premierea elevilor şi sportivilor în condiţiile prevederilor legale 

menţionate, trebuie stabilite procedura şi criteriile de acordare a premiilor elevilor care au 

obţinut rezultate deosebite olimpiade, precum şi sportivilor care au obţinut rezultate 

deosebite la competiţiile naţionale şi internaţionale. 

Prin urmare, ţinând cont de prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) şi alin (5) şi art. 

103 alin din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare, pct. 7, lit. f) din Anexa II, Capitolul II din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.181, alin. (2), lit. f) din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 

536/2016 privind stimularea performantei   școlare inalte din invățămantul preuniversitar 

privind aprobarea Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea  ș i 

desfășurarea compețitilor ș colare, extrașcolare ș i extracuriculare, cuantumul 

stimulentelor financiare acordate elevilor premiati   ș i unitatilor   școlare de provenienta 

a premianților,  precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea 

Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, 

este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au obținut rezultate deosebite la 

olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și internaționaleiile naţionale şi 

internaţionale. 
Având în vedere aspectele precizate, în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. b) şi d) şi 
alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile 
art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre analiză Consiliului Local al Comunei Măgura  
proiectul privind aprobarea Regulamentului referitor la susținerea elevilor și 
sportivilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, 
competiții naționale și internaționale, pe care vă rugăm să-l adoptaţi în forma şi 
conţinutul redactat. 
 

Iniţiator,  
Primar – Costrăş Iordache 
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Nr.     8024  / 10.08.2022 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea Regulamentului referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au obținut 
rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și internaționale 
naţionale şi internaţionale 

 

Promovarea, susţinerea performanţelor în educaţie şi sport, precum şi recunoaşterea 

valorilor constituie un obiectiv important pentru autorităţile administraţiei publice locale şi 

prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea comunităţii şi păstrarea valorilor Comunei 

Măgura,  în vederea acordării unui exemplu pentru generaţiile viitoare. 

Examenele de Evaluare Naţională şi de bacalaureat contribuie într-o mare măsură Ia 

formarea personalităţii elevilor, la asumarea de către tineri a unei formări responsabile. în cadrul 

lor, elevii îşi pun în valoare cunoştinţele acumulate, deprinderile şi priceperile. 

Totodată, Comuna Măgura încurajează practicarea sportului în rândul tuturor categoriilor de 

vârsta şi doreşte recunoaşterea şi recompensarea talentului şi muncii asidue a sportivilor ce 

reprezintă şi promovează municipiul la nivel naţional şi internaţional. 

Prin premierea elevilor şi sportivilor se promovează învăţământul şi sportul de înaltă calitate 

şi valoare, creativ şi competitiv, înţeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea 

actuală şi viitoare, contribuind într-o mare măsură la formarea personalităţii elevilor, obţinerea 

rezultatelor excepţionale şi motivaţia acestora pentru stabilirea unor noi recorduri. 

Premierea elevilor şi sportivilor constituie o modalitate de recunoaştere a efortului depus de 

aceştia, sprijinind actul educaţional prin generarea de idei, atitudini şi proiecte, care să creeze 

un cadru adecvat în vederea unor orizonturi şi noi perspective asupra vieţii comunităţii locale. 

Dezvoltarea tinerei generaţii prin creşterea calităţii şi eficienţei în educaţie şi sport reprezintă 

o prioritate pentru administraţia publică locală, iar stimularea tinerilor cu performanţe deosebite 

se regăseşte în planurile Comunei Măgura , fapt care este oportună şi justificată premierea 

elevilor cu rezultate deosebite la examenul de evaluare naţională, respectiv examenul de 

bacalaureat, precum şi a sportivilor cu rezultate deosebite. 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. 3 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare, „<Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte 

asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu 

rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi 

sportive.”De asemenea, dispoziţiile alin. 5 al aceluiaşi articol stabilesc faptul că: „Statul şi alţi 

factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi 

internaţional, ale elevilor şi studenţilor.” 

în temeiul art.181, alin. (2), lit. f) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, "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”. 

în acest context, pentru premierea elevilor şi sportivilor în condiţiile prevederilor legale 

menţionate, trebuie stabilite procedura şi criteriile de acordare a premiilor elevilor unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la examenele de Evaluare 
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Naţională şi bacalaureat, precum şi sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la competiţiile 

naţionale şi internaţionale. 

Având în vedere cele precizate şi prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3) şi alin (5) şi art. 

103 alin (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

pct. 7, lit. f) din Anexa II, Capitolul II din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.181, alin. (2), lit. f) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 

1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi 

completările ulterioare, este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au obținut rezultate deosebite la 

olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și internaționaleiile naţionale şi 

internaţionale. 

Faţă de cele prezentate, în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. b) şi d) şi alin. (7) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 a 

finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, vă supunem spre analiză 

proiectul privind aprobarea Regulamentului referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au 

obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și 

internaționale naţionale şi internaţionale. 

 

 

Consilier superior, 

Popa Maricica 


