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HOTĂRÂREA NR. 297/2018 

privind aprobarea Regulamentului de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii 

legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive, a antrenorilor şi 

tehnicienilor acestora 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

JOI 31 MAI 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 395/2018; 

• Raportul Direcţiei Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciului Finanţări Locale înregistrat cu 

nr.16/2018, prin care propune aprobarea Regulamentului de premiere a performanţelor deosebite 

obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competi ţii sportive, a 

antrenorilor şi tehnicienilor acestora; 

• Raportu de completare nr. 395/2018, al Direcţiei Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciului 

Finanţări Locale. 

 

Având în vedere: 

• Adresa Consiliului Concurenței cu nr. 5553/20.04.2017;  

• Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2014 privind Regulamentul de premiere a performanţelor deosebite 

obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive , a 

antrenorilor şi tehnicienilor acestora. 

• Art. 18 
1
, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificări le şi 

completările ulterioare; 

• Legea concurenței nr. 21/1996; 

• Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum 

şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996; 

• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

• Art. 10, art. 36 alin. 1, alin. (4), lit. a), alin. 6, lit. a, pct. 6, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare. 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la 

cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţiile sportive, a antrenorilor şi tehnicienilor 

acestora, conform  în Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
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Art. 2 Suma totală ce se acordă pentru rezultatele deosebite obţinute la competițiile sportive desfășurate 

în anul precedent, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local, în limita prevederilor bugetare. 

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Local nr. 80/2014 privind Regulamentul de premiere a performanţelor deosebite obţinute de 

sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive , a 

antrenorilor şi tehnicienilor acestora. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează Direcţia Economică şi 

Direcţia Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciului Finanţări Locale. 

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarului Municipiului Baia Mare;  

• Direcţiei Economice; 

• Direcției Comunicare, Cultură, Sport, Tineret - Serviciului Finanţări Locale;  

• Serviciului Administrație Publică Locală. 

 

 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                           

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 


