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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea regulamentului privind premierea sportivilor de performanfă care sunt 
înscriş i în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii 
nr.11 5/201 5 pentru alegerea autorităţilor admini straţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 2 15/2001 , precum ş i pentru modificarea ş 1 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleş ilor locali, cu modificările ş i 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi , 27.07.2022; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre inifiat de domnul Adrian Costache, 

consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

pentru aprobarea regulamentului privind premierea sportivilor de performanţă care sunt 

înscrişi în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Adrian Costache, consilier local din 
cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i ; 

- Nota de fundamentare nr. 4082/2 1.07.2022 prezentată de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub 

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate nr.1 42194/21.07 .2022 prezentat de Direcţia Jurid ică din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate nr.1 42 165/2 1.07.2022 prezentat de Direcţia Economică din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate nr.1 42 170/2 1.07.2022 prezentat de Direcţi a Rel aţi i 

Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ; 
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- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură , Sport, Culte, Probleme de Tineret ş1 
Relaţia cu Societatea Civil ă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 

Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene ş i 

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05 .2022 privind exercitarea cu caracter 
temporar de către doamna NIŢĂ ELENA, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei 
publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti. 

A vând în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 1/20 11 a educaţiei naţionale, cu modificările şi comp letările ulterioare; 

- Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice ş i spoitului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului m. 130/2021 privind unele măsuri fisca l-
bugetare, prorogarea unor termene, precum ş i pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. 

În temeiul art. I 39 alin. (I) coroborat cu art. 166 alin. (2), lit. I) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind premierea sportivilor de performanţă care 

sunt înscriş i în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2 

al Municipiului Bucureşti , la concursurile ş i competiţi ile sportive internaţionale europene, 
mondiale, olimpice, conform Anexei ce conţine un număr de 3 pagini şi face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 



Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i , Directorul 

eneral al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 precum 

directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat implicate în proiect, vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 
Bucureşti , cu respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTE, 

CROITORU ANGEL 

Hotărâre nr. 225 

IJucurcşli , 27.07.2022 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L EGALITATE, 

Prezenla !lolărâre conţine un număr ele 6 pagini, inclusiv anexa, şi a Jos/ adoptată de Consiliu/ Local al Sectorului 2 al 
M11nicipi11/11i B11c11reşli în şeclin{a ordinară din dala ele 27.07.2022 cu respectarea prevederilor art. I 40 din Ordonanţa ele Urgenţă a 
Guvernului nr. 57120 I 9 privind Codul administrativ, c11111odificări/e şi completările 11 //erioare. 



Anexa la H.C.L. Sector 2 nr.225127.07.2022 

REGULAMENT 

PRIVIND PREMIEREA SPORTIVILOR DE PERFORMANTĂ CARE 
' 

SUNT ÎNSCRIS/ ÎN RETEAUA SCOLARĂ A UNITA°",TILOR DE , , , , 

ÎNVA„TĂMÂNT DE PE RAZA TERITORIALA" A SECTORULUI 2 AL 
' 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, 
' ' ' 

CROITORU ANGEL 

V\ZAT 
spre neschimbarc 
SEC~ET~_!i__J 



Anexa la H.C.L Sector 2 nr. „„„/ „ „ „„„ „ „„„. 

REGULAMENT 

PRIVIND PREMIEREA SPORTIVILOR DE PERFORMANŢĂ CARE SUNT ÎNSCRIŞI 
ÎN RETEAUA SCOLARĂ A UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT DE PE RAZA . . . 

TERITORIALĂ A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Capitolul I Dispoziţii generale 

Art. 1 Prezentul regulament reglementează criteriile şi procedura pentru premierea spo1iivi lor 
de performanţă care îşi desfăşoară activitatea didactică la o unitate de învăţământ de pe raza 
teritorială a sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi care obţin performanţe sportive 
deosebite în cadrul competiţiilor sportive internaţiona le-europene şi mondiale-oficiale la care 
aceştia participă. 

Capitolul II Cadrul legal 

Art. 2 În vederea elaborării prezentului regulament au fost avute în vedere următoarele 
prevederi legale: 

-Legea m.69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Legea Educaţiei Naţionale nr. 112011, cu modificările ş i completări le ulterioare; 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ş i completările ulterioare 
Legea 273/2006 privind finantele publice locale 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/202 I privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea ş i completarea unor acte normative; 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Capitolul III Alocarea resurselor financiare - Fondul de premiere. 

Art. 3 Fondurile necesare premierii sportivilor de performanţă care sunt înscri ş i în reţeaua 

şcolară a unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2 a Municipiului 
Bucureşti , care obţin performanţe în cadrul competiţiilor sportive internaţionale europene, 
mondiale, olimpice, oficiale la care juniorii şi seniorii participă, vor fi alocate din bugetul 
local al Primăriei Sector 2. 

Capitolul IV Criterii de acordare 

Art. 4 Vor beneficia de premiere, în condiţiile prezentului regulament, sportivii de 
performanţă juniori şi seniori înscriş i în reţeaua şcolară a unităţi lor de învăţământ de pe raza 
teritorială a sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i, care obţin performanţe sportive în cadrul 
competiţiilor sportive internaţionale europene, mondiale, olimpice, oficiale la care juniorii ş i 

seniorii participă , în anul respectiv, individual sau pe echipe, rezultate materializate în 
obţinerea locului I, II si III 

Art. 5 Un sportiv de performanţă va fi premiat anual , o singură data individual sau cu echipa. 

'\/\ZAî 
spre neschimbaro 
se.c~_EJAfL 



Art. 6 Indiferent de numărul de titluri obţinute într-un an, premiile nu se vor cumula, 
acordându-se un singur premiu pentru titlul cel mai mare obţinut. 

Art. 7 Premiile se vor acorda astfel: 

A) În cadrul competiţiilor sportive internaţionale mondiale şi olimpice, cu excepţia celor 
europene: 

a. Sportivi juniori: 
Locul I - 20.000 lei; 
Locul II - I O.OOO lei ; 
Locul III - 5.000 lei. 

b. Sportivi seniori: 
Locul I - 35.000 lei ; 
Locul II - 15.000 lei; 
Locul III - I O.OOO lei. 

B) În cadrul competiţii l or sportive europene: 
a. Sportivi juniori 

Locul I - I O.OOO lei; 
Locul II - 5.000 lei ; 
Locul III - 3.000 lei. 

b. Sportivii seniori 
Locul I - 20.000 lei 
Locul II - I O.OOO lei; 
Locul III - 5.000 lei 

Art. 8 Sumele mai sus arătate, acordate cu titlu de premiere, nu sunt impozabile, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 62 din Legea 227/2015 privind Cod fiscal, cu modificări le şi 

completări le ulterioare, 

Art. 9 Componenţa nominală a sportivilor de performanţă care vor fi premiaţi pentru 
performanţe sportive deosebite în cadrul competiţiilor sportive internaţionale oficiale
europene ş i mondiale se va efectua de către fiecare unitate de învăţământ unde elevul îşi 

desfăşoară activitatea didactică, care va transmite o solicitare în acest sens Direcţiei Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, însoţită de dovada obţinerii premiului. 

Art. 10 Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, la iniţiativa 
Primarului Sector 2, va iniţia un proiect de hotărâre privind premierea, în condiţii le 

prezentului Regulament, a sportivului sau spo1iivilor pentru performanţe sportive. 

Art. 11 Premierea sportivului de performanţă se va face prin acordarea premiul de către 
Primarul Sectorului 2 sau de către persoana delegată de către acesta. 

Capitolul V Dispoziţii finale 

Art. 12 Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu performanţele realizate în 
cursul anului 2022. 


