
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor sportivilor  
care au obtinut rezultate deosebite la nivel national si international  

 
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de  13.12.2013; 
 Luând în dezbatere:    

 
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de 

acordare a premiilor sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la nivel national si 
international  

• Raportul de specialitate comun nr.  18012/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului 
de acordare a premiilor sportivilor care au obtinut rezultate deosebite la nivel national si 
international  

   Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 34/2013. 
Având în vedere prevederile: 
• art. 3 – (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art. 91 - (1) lit. e), (5) lit. a), (6) lit. a) şi art. 102 – (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare.    
Văzând: 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, 
ONG-uri şi sport. 

În temeiul art. 97 - (1) şi art. 115 - (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor sportivilor care au obtinut 

rezultate deosebite la nivel national si international, conform Anexei – parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia Relaţii Publice 
şi Informatică şi Direcţia Dezvoltare şi Bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului - judeţul Alba; 
- Direcţiei Relaţii Publice şi Informatică şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE,  
                      ION DUMITREL 
                                                                                        Contrasemnează, 

SECRETARUL JUDEŢULUI,                     
Mariana HURBEAN 

 
 
 
Alba Iulia, 13.12.2013 
Nr. 213 



            Anexa 
la hotararea nr. 213/13.12.2013  

 
REGULAMENT 

de acordare a premiilor sportivilor  
care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional 

 
CAPITOLUL I – Dispoziţii Generale 
 
Art.1. Promovarea şi susţinerea sportului de performanţă, precum şi ridicarea numelui 
judeţului Alba pe podiumurile naţionale şi internaţionale, constituie un obiectiv important 
pentru Consiliul judeţean Alba. 
 
Art.2. Prin premierea sportivilor se răsplăteşte efortul acestora în realizarea de performanţe 
deosebite la nivel naţional şi internaţional, oferindu-se totodată şi o motivaţie pentru noi 
performanţe şi stabilirea de noi recorduri.  
 
CAPITOLUL II – Cadrul legal 
 
Art.3. Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine sportul de masă 
şi cel de performanţă . La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

- Legii nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- HG 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 
 
Art.4. Suma aferentă premierii se va aloca din bugetul propriu al Judeţului Alba.  
 
CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului. 
 
Art. 5  Alba Iulia, în cadrul manifestării „Gala Sportului”, în luna decembrie a fiecarui an 
 
CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor si cuantumul acestora 
 
Art.6. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret  Alba va centraliza rezultatele obţinute la 
nivelul întregului judeţ şi va întocmi ierarhiile în funcţie de Tabela de punctaj stabilită de 
către organizatori. Sportivii cu rezultate deosebite obţinute la competiţiile oficiale naţionale şi 
internaţionale vor fi premiaţi în cadrul manifestării „Gala Sportului”. Categoriile pentru care 
vor fi decernate premii sunt următoarele: 

- primii 10 sportivi olimpici şi  neolimpici 
- primii 3 antrenori olimpici şi  neolimpici  
- primii 3 conducatori de unitati sportive. 
- sportivii veterani  
- merit pentru întreaga activitate sportivă 
- sporturi de echipă  
- menţiuni, care vor fi acordate sportivilor medaliați la finalele campionatelor 

naționale și fazele naționale ale ONSS pe ramură de sport și antrenorilor/profesorilor acestora. 
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Art.7. În funcţie de bugetul alocat, cuantumul premiilor va fi structurat astfel: 
- sporturi olimpice:  

o  sportivi: 
 Locul I, II, III - o sumă cuprinsă între 600-1500 lei/sportiv; 
 Locurile IV-X - o sumă cuprinsă între 300-800 lei/sportiv. 

o  antrenori:  
 Locul I, II, III - o sumă cuprinsă între 300-1000 lei/antrenor; 

- sporturi neolimpice: 
o sportivi:  

 Locul I, II, III - o sumă cuprinsă între 400-1200 lei/sportiv; 
 Locurile IV-X - o sumă cuprinsă între 200-700 lei/sportiv . 

o antrenori: 
 Locul I, II, III - o sumă cuprinsă între 300-800 lei/antrenor; 

- menţiuni: 
o sportivi – o sumă cuprinsă între 50-300 lei/sportiv; 
o antrenori -  o sumă cuprinsă între 50-300 lei/sportiv. 

- sportivi veterani – o sumă cuprinsă între 50-400 lei/sportiv 
- merit pentru întreaga activitate sportivă – o sumă cuprinsă între 50-400 lei/sportiv 

 
CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 
 
Art.8. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2013. 
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