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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de premiere a sportivilor şi antrenorilor care au obţinut 

performanțe deosebite la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.198 din 05 ianuarie 2023 al președintelui;  

- raportul de specialitate nr.205 din 05 ianuarie 2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte; 

- avizul nr.1/06.01.2023 al Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- avizul nr.1/06.01.2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile art.3, art.18^1 alin.(2) lit.f) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de premiere a sportivilor şi antrenorilor care au obţinut 

performanțe deosebite la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte, Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

                    PREŞEDINTE, 

                   Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                      Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,09.01.2023 

Nr.3 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.3/09.01.2023 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

REGULAMENT 

de premiere a sportivilor şi antrenorilor care au obţinut performanțe deosebite la competițiile 

sportive interne şi internaționale oficiale 

 

 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

 

Art.1. Consiliul Județean Giurgiu susține performanța în domeniul sportiv, fiind alături de 

sportivii și antrenorii care, prin munca lor, duc numele județului pe podiumurile naționale şi  

internaționale. 

Art.2. Regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru premierea, în 

condițiile legii și în limita bugetului aprobat, a sportivilor din județul Giurgiu care au obținut 

performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale oficiale și a antrenorilor 

principali care au contribuit la realizarea performanțelor acestor sportivi. 

Art.3. Sumele necesare acordării premiilor se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli al 

județului Giurgiu. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

Art.4. Prezentul regulament a fost elaborat în baza următoarelor prevederi: 

- Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL III – Definiții 

 

Art.5. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 

semnificații: 

a) competiție sportivă de nivel național – competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit 

prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național, organizate de federațiile 

naționale organizate pe ramurile sportive; 

b) competiție sportivă internațională – competiție sportivă la care, conform regulamentelor de 

desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări, prin 

intermediul federațiilor naționale organizate pe ramurile sportive; 

c) sportiv – sportivul legitimat la un club sportiv din județul Giurgiu; 

d) antrenor principal – antrenorul principal legitimat la un club din județ și care a antrenat un 

sportiv cu performanțe într-o ramură de sport; 

e) sporturi olimpice – conform Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

 

CAPITOLUL IV – Perioada și locul desfășurării premierilor 
 

Art.6. (1) Sumele necesare pentru acordarea premiilor, cât și pentru alte cheltuieli necesare 

organizării festivității/festivităților se achită din bugetul local și vor fi stabilite prin hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu. 

(2) Locul şi calendarul evenimentului/evenimentelor se aprobă prin hotărâre de consiliu.  
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CAPITOLUL V – Condiții de premiere a sportivilor 

 

Art.7. (1) Vor fi premiați doar sportivii din județul Giurgiu care au obținut locurile I, II sa III la 

competițiile sportive naționale și internaționale. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), vor putea fi premiați și sportivii născuți în județul 

Giurgiu, legitimați de alte cluburi sportive, din țară sau străinătate, care au obținut la Jocurile  

Olimpice/Paralimpice locurile I, II sau III. 

Art.8. În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum 

și la jocurile sportive de echipă, premiul acordat este individual. 

Art.9. În cazul în care sportivii din județul Giurgiu participă individual la disciplinele sportive din 

cadrul competițiilor, iar rezultatele obținute de aceștia sunt utilizate în vederea întocmirii 

clasamentelor pe echipe, conform regulamentelor, pentru determinarea performanței întregii 

echipe din care face parte sportivul, premierea se face o singură dată, pentru performanța 

individuală. 

Art.10. În cazul în care sportivii din județul Giurgiu participă, în conformitate cu regulamentele 

de concurs, în cadrul aceleași competiții, atât la probe individuale și, separat de acestea, și la probe 

pe echipe/echipaje, unde s-au obținut rezultate premiabile, premierea sportivilor se poate face 

cumulat, atât la individual cât și la concursul pe echipe/echipaje. 

 

CAPITOLUL VI – Condiții de premiere a antrenorilor 

 

Art.11. Vor fi premiați antrenorii principali care au contribuit la realizarea performanțelor 

sportivilor care au obținut locurile I-III la competițiile sportive naționale și internaționale oficiale, 

după cum urmează: 

- antrenorul principal care a pregătit un singur sportiv premiat primește un premiu al cărui 

cuantum este egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat; 

- antrenorul principal care a pregătit mai mulți sportivi premiați primește un premiu al cărui 

cuantum este egal cu valoarea cea mai mare a premiului individual acordat sportivului 

premiat cu performanța cea mai bună. 

 

CAPITOLUL VII – Valoarea și alocarea premiilor 

 

Art.12. (1) În vederea nominalizării sportivilor şi antrenorilor principali beneficiari ai premiilor 

acordate din bugetul propriu al judeţului Giurgiu se constituie o comisie formată din consilierii 

judeţeni din cadrul Comisiei de educație, cultură, tineret și sport. 

(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de personal desemnat de către președintele consiliului 

județean din cadrul Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ. 

Art.13. Valoarea maximă a sumelor ce se acordă pentru premiile sportivilor și antrenorilor 

principali, 

în condițiile mai sus arătate, este: 

• Premiul 1: 1.000 lei 

• Premiul II: 750 lei 

• Premiul III: 500 lei 

• Mențiune/Premiu Special: 300 lei 

Art.14. (1) În vederea acordării premiului, solicitanții vor depune la Registratura Consiliului 

Județean Giurgiu următoarele documente care vor fi înaintate persoanelor desemnate a asigura 

secretariatul comisiei, potrivit alin.(2) al art.12:  

- copia diplomei obținută de sportiv;  

- copia actului de identitate al sportivului; 

- copia actului de identitate al profesorului care 1-a pregătit;  

(2) Pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani se va prezenta copia certificatului de naştere și o 

copie a actului de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal.  
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Art.15. Dosarele primite se centralizează de personalul care asigură activitatea de secretariat și se 

înaintează spre avizare comisiei menționată la art.12 alin.(1). 

Art.16. Comisia va nominaliza beneficiarii premiului, precum şi cuantumul sumei acordate cu 

titlul de premiu pe care le va supune spre dezbaterea şi aprobarea plenului Consiliului Judeţean. 

 

CAPITOLUL VIII. Dispoziţii finale 

 

Art.17. Niciun sportiv/antrenor, elev/profesor nu poate fi discriminat şi nici avantajat cu privire Ia 

acordarea premiului pe criterii de religie, sex, rasă, apartenenţă la organizaţii legal constituite sau 

apartenenţă politică a familiei. 

Art.18. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data aprobării lui. 

Art.19. Regulamentul se publică pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Giurgiu. 

Art.20. În situaţia apariţiei unor acte normative specifice, ori dacă bugetul local nu poate susţine 

cheltuielile aferente, prezentul regulament se poate completa, modifica sau abroga. 

 

 

 

 

                    PREŞEDINTE, 

                   Dumitru Beianu 

 

 

 

 

                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                    Aurelia Brebenel 
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Anexă 

la Regulamentul 

 

FORMULAR SOLICITARE 

 

Nume Club   

 

CIS   

 

Adresa   

 

Persoana de contact   

 

Nr. de telefon   

 

Nume şi prenume sportiv   

 

Secția   

 

 

Nume şi prenume antrenor 

 

 

TABEL REZULTATE 

 

Competiţi a 

Categoria 

(seniori, 

tineret, 

juniori, 

cadeţi etc.) 

Locul Proba 
Locul de 

desfășurare 
Perioada 

Proba (Olimpică 

/Neolimpică) 

       

       

       

       

 

 

Observații: 

 

 

Președinte 

 

 

Semnătura şi Data 

 


