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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 34 din data de 14.02.2020 

privind 
”decontarea cheltuielilor pentru participarea la competitii scolare 

sportive nationale si internationale, a sportivilor scolari, acordarea 
burselor de performanta sportiva scolara si premierea 

performantelor sportive scolare” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ordinara; 

 Avand in vedere: 
- Expunerea de motive Nr. 40/CLM/14.02.2020 a d-lui Ionescu 

Constantin, initiator a proiectului de hotarare; 
- Raportul de specialitate al Direcției Finanțe Publice Locale nr. 

20.399/14.02.2020; 

- Temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), 

lit. e), alin. (7), lit. f) şi art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. e) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

- Normele financiare pentru activitatea sportiva HG. 1447/2007 

(actualizata 2018); 

- Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, actualizata 2018. 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-

culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 

-  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, 

 

H O T A R A S T E, 
 

Art.1 Se deconteaza, din bugetul local, cheltuielile de cazare, 
masa, transport, taxe de participare si organizare pentru sportivii 



scolari, antrenori si profesori insotitori, care participa la competitii 
sportive scolare, dupa cum urmeaza: 

 
- Olimpiade nationale ale sportului scolar; 

- Campionate si concursuri nationale ale sportului scolar; 

- Fazele interjudețene și fazele finale ale Calificarilor pentru 

Campionatele europene și mondiale școlare(la sporturile 

nominalizate pentru aceste competiții) 

- Concursuri internationale ale sportului scolar. 

Decontarea se face pentru fiecare categorie de varsta in parte:   

U8ani ,   U 10ani,  U 12ani,  U14ani, U16ani,  U18ani  sau  sporturi 

care au categoriile de vârstă Juniori I, Juniori II(Cadeți),Juniori 

III(Speranțe),Juniori IV(Copii); 

 

Art.2  Decontarea cheltuielilor, limita acestora si modalitatea 

de decontare se vor face in baza H.G. nr. 1447/2007 (actualizata in 

30 iulie 2018); 

 

Art.3  Se acorda, din bugetul local, burse lunare pentru 

performanta sportiva scolara, pentru ocupantii locurilor I, II, si III, la 

campionate si concursuri nationale sportive scolare, dupa cum 

urmeaza: 

 

a) Pentru locul I se acorda suma de 500 lei/lunar; 

b) Pentru locul II se acorda suma de 400 lei/lunar; 

c) Pentru locul III se acorda suma de 300 lei/lunar; 

Decontarea se face pentru fiecare categorie de varsta in parte:  

U8ani , U 10ani, U 12ani, U14ani, U16ani,U18ani, sau  sporturi care 

au categoriile de vârstă Juniori I, Juniori II(Cadeți),Juniori 

III(Speranțe),Juniori IV(Copii); 

Art.4 Bursele de performanta se acorda din anul urmator 

obtinerii performantelor sportive scolare, si pe perioada unui an de 

zile; 

          Art.5   Anual , Primaria Municipiului Buzau va organiza ,,Gala 

Sportului Scolar” si vor fi premiati cu bani, obiecte, plachete, cupe, 

medalii, diplome, sportivii scolari ce obtin performante sportive in 

cadrul concursurilor si competitiile sportive scolare nationale si 

internationale, dupa cum urmeaza: 



a) Locul I se premiaza cu 1000 lei, pentru fiecare performanta 

obtinuta; 

b) Locul II se premiaza cu 500 lei, pentru fiecare performanta 

obtinuta; 

c) Locul III se premiaza cu 300 lei, pentru fiecare performanta 

obtinuta; 

 

   Art.6  La performantele obtinute pe echipe, fiecare 

componenet al echipei scolare sportive, va primi valoarea premiilor de 

la locurile I, II si III, conform art.5; 

 

         Art.7     Antrenorii care au contribuit la performantele sportive 

vor fi premiati cu 50% din valoarea premiului pentru locurile I, II si III 

ale sportivului scolar. Premiile se cumuleaza. 

 

       INIȚIATOR, 
       Consilier local PNL 
      Constantin Ionescu 

 

 

 

 

                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                                                                             

                                          Eduard Pistol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 40/CLM/14.02.2020 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE  

 

privind 

,,Decontarea cheltuielilor pentru participarea la competitii scolare 

sportive nationale si internationale, a sportivilor scolari, acordarea 

burselor de performanta sportiva scolara si premierea 

performantelor sportive scolare” 

 

 Avand in vedere: 

 

1. Incurajarea scolarilor sa faca sport de performanta si deschiderea 

interesului pentru sport; 

2. Sustinand sportul scolar, asiguram viitorii campioni ai echipelor de 

handbal, volei, fotbal, tenis, rugby, …. . 

3. Scolile vor deveni interesate sa incurajeze practicarea sportului 

pentru sanatatea copiilor si pentru performanta sportiva (ex: cand 

Romania era campioana mondiala la handbal, acest sport se juca in 

toata scolile din Buzau); 

4. Incurajand sportul scolar, va creste baza de selectie pentru toate 

sporturile si va exista o posibilitate mult mai mare de a descoperii 

copii cu talente pentru e deveni campioni. 

5. Motivarea copiilor care vor sa faca sport si sprijinirea famiilor in 

vederea decontarii anumitor cheltuieli pentru participarea la 

competitii sportive. 

 

 

Initiator, 

 

Constantin Ionescu – consilier local PNL  
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RAPORT  DE  SPECIALITATE    
la proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor 

pentru participarea la competiții școlare sportive naționale și 
internaționale, a sportivilor școlari, acordarea burselor de performanță 

sportivă școlară și premierea performanțelor sportive școlare 
 
 
 
 

         Analizând proiectul de hotărâre propus, nu putem face o evaluare a 
implicațiilor financiare asupra bugetului local, decât la momentul în care 
vom avea date statistice pe anul precedent , din care să rezulte numărul 
elevilor, profesorilor, antrenorilor și al competițiilor la care  au participat, 
precum și rezultatele estimate. 
 

Ca urmare a celor mentionate mai sus, avizăm nefavorabil proiectul 
de hotărâre și nu propunem adoptarea lui în forma prezentată de către 
inițiator. 

 
 

 
Director Executiv, 

 
 
 
 
 


