
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.157/2003 privind „Regulamentul de premiere a 
elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi sportive, precum şi a campionului 

olimpic la box - Nicolae Linca” 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 februarie 2006; 
Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.157/2003 privind  
„Regulamentul de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi 
sportive, precum şi a campionului olimpic la box - Nicolae Linca”, înregistrat sub nr.38 din 3 
februarie 2006, iniţiat de domnul Dan Coriolan Simedru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 
Alba; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  
Hotărârii nr.157/2003 privind „Regulamentul de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi 
conducătorilor de cluburi sportive, precum şi a campionului olimpic la box - Nicolae Linca”; 

-  Raportul nr. 1189 din 02.02.2006 al Direcţiei de dezvoltare si bugete cu privire la  
proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.157/2003 privind 
„Regulamentul de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi 
sportive, precum şi a campionului olimpic la box - Nicolae Linca”; 

- Hotărârea nr 157/2003 privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor, 
sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi sportive, precum şi a campionului olimpic la 
box - Nicolae Linca”  

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia juridică, ordine publică şi 

disciplină; 
Având în vedere prevederile: 
-  Art. 104-(1), lit. ‘’n’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.157/2003 privind aprobarea 
„Regulamentului de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de cluburi 
sportive, precum şi a campionului olimpic la box - Nicolae Linca” se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
1.  La Capitolul A. Definiţii se introduce alineatul 6, care va avea următorul conţinut: 

„Maestru al Sportului – titlul se acordă sportivilor care au obţinut în competiţiile naţionale şi 
internaţionale oficiale, performanţe reglementate de regulamentele de clasificare sportivă ale 
federaţiilor sportive naţionale” 
  

2. Punctul 3 din Capitolul D. Grupurile ţintă, se completează şi va avea următorul cuprins: 

„3. Echipe şi sportivi legitimaţi în cadrul asociaţiilor sportive, în ramurile cunoscute pe 
plan naţional: 



Campionatele naţionale     - locurile I, II si III 
Campionatele balcanice     - locurile I, II si III 
Campionatele europene     - locurile I, II si III 
Campionatele mondiale universitare    - locurile I, II si III 
Campionatele mondiale                - locurile I - VI 
Jocurile olimpice :  
- pentru participarea propriu-zisă 
- pentru clasarea în primii 10 sportivi” 
 
3. Punctul 5 din Capitolul D. Grupurile ţintă, se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„5. Campionul olimpic la box – Nicolae Linca  
- 2 400 lei pe an în una sau două tranşe”  
 
4. Capitolul D. Grupurile ţintă se completează cu punctul 8, care va avea următorul 
conţinut: 
       „8. Titlul de Maestru al Sportului”    
 
5. Punctul 3 din Capitolul E. Ierarhizarea sistemului de premiere, se completează şi 
va  

avea următorul cuprins: 
„3. Echipe şi sportivi :   
Campionatele naţionale  

� locul I     300 lei 
� locul II     250 lei 
� locul III      200 lei 

Campionatele balcanice  
� locul I     400 lei 
� locul II     350 lei 
� locul III      300 lei 

Campionatele europene şi  universitare  
� locul I     500 lei 
� locul II     450 lei 
� locul III      400 lei 

Campionatele mondiale  
� locul I, II si III   600 lei 
� locul IV, V si VI   500 lei 

Jocurile olimpice :  
- pentru participare     600 lei 
- pentru clasarea între primii 10 sportivi  600 lei”  
 
6. Punctul 5 din Capitolul E. Ierarhizarea sistemului de premiere, se modifică şi va 
avea  

următorul conţinut: 
„5. Sportivul emerit - Campionul olimpic la box – Nicolae Linca  
- 2 400 lei pe an în una sau două tranşe”  
 
7. La Capitolul E. Ierarhizarea sistemului de premiere se introduce punctul 8, care va 
avea următorul conţinut: 

        „8.Titlul de Maestru al Sportului     1 000 lei” 
 

Art.II. Prin grija Direcţiei juridică şi cancelarie, Hotărârea privind aprobarea 
„Regulamentului de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor de 



cluburi sportive, precum şi a campionului olimpic la box - Nicolae Linca” cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
- Direcţiei generale a finanţelor publice Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 

PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 
ION DUMITREL          SECRETAR GENERAL 

MARIANA HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia, 16 februarie 2006 
Nr. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA       
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
REGULAMENT 

de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor şi conducatorilor de cluburi 
sportive, precum şi a campionului olimpic la box – Nicolae Linca 

 

Prezentul regulament reglementează modul de constituire a fondului de premiere, 
obiectivele şi scopurile urmărite, grupurile ţintă, ierarhizarea sistemului de premiere, organizarea 
şi desfăşurarea acţiunilor de premiere. 
Cap. A. Definiţii 

Elev – persoană ce urmează cursurile unei unităţi şcolare din învatamantul preuniversitar 
de stat ; 

Sportiv – persoană legitimată la un club sportiv, asociaţie sportivă sau la altă formă de 
asociere stipulată în legea educaţiei şi sportului. 

Antrenor – persoană care asigură pregătirea sportivilor. 
Conducator de club – persoană ce coordonează şi conduce destinele unui club sportiv, 

asociaţii sportive etc. în condiţiile legii. 
Campion olimpic – domnul Nicolae Linca, locul I la jocurile olimpice din anul 

olimpic 1956 – Australia. 
Maestru al Sportului – titlul se acordă sportivilor care au obţinut în competiţiile naţionale şi 

internaţionale oficiale, performanţe reglementate de regulamentele de clasificare sportivă ale 

federaţiilor sportive naţionale. 
Premiu individual – suma acordată elevilor, sportivilor, antrenorilor, conducătorilor de 

club şi campionului olimpic. 
Cap. B Obiectivul  
- redarea încrederii persoanelor din “grupurile ţintă” asupra modului în care sunt 

apreciate de comunităţile locale, ca urmare a eforturilor intelectuale şi fizice depuse de către 
fiecare în domeniul respectiv; 

- stimularea şi a altor categorii de tineri, pentru o abordare pragmatică a acţiunilor 

specifice domeniului de activitate; 
- recunoasterea meritelor unor foşti sportivi de performanţă, respectiv a unor antrenori  

şi conducatori de cluburi. 
Cap. C. Scopul  
- constientizarea comunităţilor locale cu privire la valorile umane existente în judeţul 

Alba ; 
- susţinerea financiară a acestora; 
- atragerea de noi sponsori 
 
Cap. D. Grupurile ţinta  

 
1. Elevii din învăţământul preuniversitar de stat care realizează performanţe deosebite la: 

- examenul de bacalaureat – cea mai mare notă la nivelul judeţului Alba ; 
- fazele naţionale ale concursurilor şcolare – locul I ; 
- olimpiadele internaţionale :  

� locurile I, II, III precum şi menţiuni 
� participarea propriu-zisă 
� ocuparea locurilor I – X 

2. Profesorii coordonatori de programe, pe discipline de învăţământ, ai caror elevi participă 
la finalele olimpiadelor şcolare. 



3. Echipe şi sportivi legitimaţi în cadrul asociaţiilor sportive, în ramurile cunoscute pe plan 
naţional: 
Campionatele naţionale  - locurile I, II si III 
Campionatele balcanice  - locurile I, II si III 
Campionatele europene   - locurile I, II si III 
Campionatele mondiale universitare  - locurile I, II si III 
Campionatele mondiale               - locurile I - VI 
Jocurile olimpice :  
- pentru participarea propriu-zisă 
- pentru clasarea în primii 10 sportivi 

4. Primii 10 sportivi din judeţul Alba – ierarhizarea sportivilor se va face ca urmare a 
clasamentului întocmit de Direcţia judeţeană de Tineret şi Sport Alba 

5. Campionul olimpic la box – Nicolae Linca  
- 2 400 lei pe an în una sau două tranşe 
6. Antrenori : - ai caror sportivi au obţinut rezultate deosebite pe plan naţional, european şi 

mondial. 
7. Conducători de cluburi sportive : - dacă sportivii au cucerit cel putin trei locuri I la 

campionatele naţionale, balcanice, europene, mondiale. 
      8.  Titlul de Maestru al Sportului.    

Cap. E. Ierarhizarea sistemului de premiere  
1. Elevii din învăţămantul preuniversitar de stat : 

- examenul de bacalaureat – cea mai mare notă la nivelul judeţului Alba - 300 lei 
- locul I la fazele naţionale ale concursurilor şcolare – 300 lei 
- olimpiadele internaţionale şcolare:  

� locul I     600 lei 
� locul II               500 lei 
� locul III     400 lei 
� menţiune    300 lei 
� participarea propriu-zisă  200 lei 
� locurile I–X  1 (premii similare cu cele de la Cap. E. pct. 3) 

2. Profesori coordonatori    600 lei 
3. Echipe şi sportivi   

Campionatele naţionale  
� locul I    300 lei 
� locul II    250 lei 
� locul III     200 lei 

Campionatele balcanice  
� locul I    400 lei 
� locul II    350 lei 
� locul III     300 lei 

Campionatele europene şi  universitare  
� locul I    500 lei 
� locul II    450 lei 
� locul III     400 lei 

 

Campionatele mondiale  
� locul I, II si III  600 lei 
� locul IV, V si VI  500 lei 

Jocurile olimpice :  
- pentru participare    600 lei 
- pentru clasarea între primii 10 sportivi 600 lei 

4. Primii 10 sportivi din judeţul Alba  



� locul I    600 lei 
� locul II    550 lei 
� locul III     500 lei 
� locul IV    450 lei 
� locul V    420 lei 
� locul VI     400 lei 
� locul VII   380 lei 
� locul VIII    360 lei 
� locul IX     330 lei 
� locul X   300 lei 

 

5. Sportivul emerit - campionul olimpic la box – Nicolae Linca  
- 2 400 lei pe an în una sau două tranşe 
6. Antrenori :  

- ierarhizarea acestora se va face cu sprijinul Direcţiei judeţene de Tineret şi Sport Alba  
- se atribuie trei premii. 

� locul I    600 lei 
� locul II    500 lei 
� locul III     400 lei 

7. Conducători de cluburi sportive : 
� locul I    600 lei 
� locul II    500 lei 
� locul III     400 lei 

       8. Titlul de Maestru al Sportului            1000 lei 
 

Cap. F. Sursa de finanţare : 
- bugetul propriu al judeţului Alba ; 
- donaţii şi sponsorizări. 
Cap. G. Persoanele premiate în cursul anului nu vor fi premiate a doua oară după 

clasamentul primilor 10. 
Cap. H. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de premiere. 
Consiliul judeţean Alba va aproba prin hotărâri, în condiţiile legii şi a prezentului 

regulament, listele nominale a celor premiaţi. 
Preşedintele Consiliului judeţean, ordonator principal de credite, va stabili prin dispoziţie, 

data şi locul în care va avea loc premierea.  
 

                   X                          X           

                                                                X 

 

Prezentul « Regulament » nu se aplică în cazul echipei de fotbal F.C. « Apulum Unirea » Alba 
Iulia. 


