
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

36/27.05.2021 

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii 

elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite -locul I, II, III la 

faza judeteana, nationala, internationala a Olimpiadelor scolare, sau medalii de 

aur, argint, bronz la la alte Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau 

europene. 

 

Consiliul Local al comunei Helegiu  intrunit  in sedinta ordinara din 27.05.202; 

Analizand : 

-Referatul de motivare al initiatorilor nr. 3013/20.05.2021,  privind acordarea de 

premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite-Locul I, 

II, III sau medalii de aur, argint, bronz la faza judeteana, nationala, 

internationala a Olimpiadelor scolare, sau la alte Concursuri si Competitii, 

nationale,  balcanice sau europene. 

-Referatul de specialitate al Compatimentului de Achizitii Publice nr.3878/ 

25.05.2021; 

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 

2/27/05.2021 si nr. 19/27.05.2021; 

Vazand prevederile: 

- Legii educatiei nationale 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, 

69/2000,  

-Legii educatiei fizice  ,  si sportului nr. 69/2000 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

- Ordonantei de urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.129, 196.ali.1, art.211.din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

HOATARASTE 

Art.1.Se Aproba regulamentul pentru acordarea de premii elevilor/ tinerilor/ 

sportivilor care au obtinut rezultate deosebite- Locul I, II, III sau medalii de aur, 

argint, bronz la faza judeteana, nationala, internationala a Olimpiadelor scolare, 

sau la alte Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau europene, conform 

anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare. 



Art. 2. – Plata premiilor se face din bugetul local prin Biroul Financiar 

Contabilitate, Taxe si Impozite , Recuperare Creante; 

Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Helegiu, Biroul 

Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite , Recuperare Creante; 

 

Art. 4. – Secretarul comunei Helegiu  va asigura comunicarea prezentei hotarari, 

conform competențelor legale. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Astefanoia Ionut                                            
                                                                                                                                                      

Contrasemenaza 

Secretar general  

jr.Mariana Spiridon 

 

 
 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 

 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

                                                                      Anexa 1 la HCL nr.35/27.05.2021 

REGULAMENT 

privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate 

deosebite-Locul I, II, III la faza judeteana, nationala, internationala a 

Olimpiadelor scolare, sau medalii de aur, argint, bronz la la alte Concursuri si 

Competitii, nationale,  balcanice sau europene. 

 

Capitolul I-Dispozitii generale 

Art.1 Consiliul Local Helegiu sustine performanta in domeniul educatiei si a 

sportului, fiind alaturi de elevi,profesori, tineri, sportivi si antrenori care prin 

munca lor duc numele Comunei Helegiu pe podiumurile nationale si 

internationale. 

Art.2 Prin premierea elevilor, profesorilor, sportivilor si antrenorilor se 

rasplateste efortul acestora in realizarea de performante deosebite la nivel 

judetean, national si international, oferindu-se totodata si o motivatie pentru noi 

performante  scolare si stabilirea de noi recorduri. 

Art. 3. Se vor premia elevii Scolii Coordonatoare cu clasele I-VIII Helegiu  cu 

structurile aferente dar si sportivii legitimati la o federatie sportiva nationala pe 

o ramura de sport. 

Capitolul II- Cadrul Legal 

Art.4 Potrivit prevederilor art.129 din Ordonanta de Guvern 57/2019, autoritatile 

publice au obligatia sa sprijine, printre altele, si  procesul de educatie, sportul de 

masa si cel de performanta. La baza elaborarii acestui regulament stau si 

urmatoarele acte normative: 

-Legii educatiei nationale 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,  

- Legii 69/2000, Legea educatiei fizice si sportului cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

 Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 - Ordonantei de urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Capitolul III-Domeniile si criteriile de acordare a premiilor si 

recompenselor 

Art.5.Domeniile si criteriile de acordare a premiilor si recompenselor 

a)Invatamant 



b)Sport 

c)Artistic,pastrarea si promovarea traditiilor populare,cultura 

Art.6. Criteriile pentru acordarea premiilor si recompenselor sunt urmatoarele: 

Invatamant: 

se acorda elevilor/sportivilor/tinerilor carea au obtinut locul I, II, III, ori medalii 

de aur, argint, bronz la olimpiadele si concursurile judetene, nationale si 

internationale pe obiectele de invatamant. Profesorii si mentorii care i-au 

pregatit pe acestia vor primi jumatate din valorarea sumei acordate elevilor. 

Sport: 

se acorda sportivilor, echipelor sportive care au obtinut locul I;II;III sau medalii 

de aur, argint, bronz la faza judeteana, nationala sau internationala ori la alte 

concursuri si competitii sportive recunoscute. Antrenorii sau coordonatorii care  

i-au pregatit pe acestia vor primi jumătate din suma care o primesc sportivii. 

Artistic, cultura, pastrarea si promovarea traditiilor populare: 

se acorda pentru promovarea si valorificarea traditiei si creatiei populare, prin 

obtinerea de de premii I;II;III sau medalii de aur, argint, bronz, la concursuri, 

competitii, festivaluri, la nivel judetean, national, sau international. Profesorii 

sau mentorii care i-au pregatit pe acestia vor primi jumatate din suma acordata 

premiantilor. 

Art.7 Premiile si recompensele vor fi acordate anual, pentru activitatea 

desfasurata pentru anul in curs. Premiul sau recompensa va fi acordata o singura 

data atat elevului/sportivului cat si profesorului sau antrenorului . 

Art.8 Pentru a putea beneficia de aceste premii sau recompense, concursul, 

competitia, olimpiada etc. la care s-au obtinut aceste rezultate trebuie sa fie 

recunoscute de de forurile de pecialitate: Ministerul Educatiei si Cercetarii-ISJ, 

Ministerul Tineretului si Sportului, Federatii Sportive de Specialitate. 

Art.9 In vederea acordarii acestori distinctii, beneficiarii trebuie sa prezinte o 

copie dupa diploma obtinuta la olimpiada sau concurs. In cazul premierilor 

elevilor/profesorilor, va fi intocmit un referat intocmit de conducerea scolii. 

1).Elevii sub 14 ani vor prezenta o copie dupa actul de nastere si o copie dupa 

actul  de identitate al unui parinte/tutore. 

2).Elevii/soprtivii peste 14 ani vor prezenta o copie a unui ac de identitate.  

3).Aparatul se specialitate din cadrul  primarului UAT Comuna Helegiu 

impreuna cu membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Helegiu vor  analiza solicitarile depuse si va propune Consilului Local lista 

candidatilor si valoarea nominala a premiilor. 

Art.10 Consiliul Local al Comunei Helegiu acorda premii elevilor/ tinerilor/ 

sportivilor din Comuna Helegiu care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade, 

concursuri, festivaluri, competitii sportive in anul in curs si recompense pentru 

profesorii, antrenorii, coordonatorii care i-au pregatit pe acestia, in limita 

bugetului aprobat, astfel: 

a).Faza/etapa judeteana 

Premiul/locul intai- 800 de lei 



Premiul/locul II- 600 de lei 

Premiul/locul III 500 de lei 

b).Faza/etapa nationala 

Premiul/locul intai- 1500 de lei 

Premiul/locul II- 1300 de lei 

Premiul/locul III 1000 de lei 

c).Faza etapa balcanica, europeana, internationala 

Premiul/locul intai- 2500 de lei 

Premiul/locul II- 2300 de lei 

Premiul/locul III  2000 de lei 

1). Sumele acordate vor fi supuse impozitarii conform prevederilor Codului 

Fiscal 

2).Cuantumul altor cheltuieli de organizare(diplome, cupe, flori) este de 500 de 

lei. 

Art.11.Consiliul Local va acorda, la cerere si in limita fondurilor aprobate, 

sprijin in vederea deplasarii la concursuri, olimpiade scolare, compeitii sportive, 

festivaluri in limita sumei de 1000 de lei. 

 

Capitolul IV- Dispozitii finale 

Art.12. Acordarea premiilor se face pe baza propurerilor aprobate prin hotarare 

de consiliu local. Pe langa premiul in bani, premiantii vor primi si o diploma in 

care se va consemna o titulatura de recunoaste se apreciere a meritului de catre 

comunitatea locala si consiliul local. 

Art.13. Premierea se va desfasuta intr-un cadru festiv, in cadrul unei sedinte in 

plen a consiliului local. 

Art.14.Prevederile prezentului regulament se aplica de la data aprobarii lui 

Art.15. Regulamentul se va publica pe pagina de internet www.helegiu.ro 

Art.16. In cazul aparitiei unor acte normative specifice, ori daca bugetul nu 

poate sustine unele cheltuieli, prezentul regulament se poate completa, modifica 

sau abroga. 
 

http://www.helegiu.ro/

