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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind instituirea unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite ob inute de
sportivii legitima i la cluburile sportive din jude ul Maramure  la competi iile na ionale,

europene, mondiale i olimpice
Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i

avizele favorabile ale comisiei de protec ia mediului, turism, tineret i sport, comisiei pentru
activit i economico – financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

zând dispozi iile art. 3, 12 i 71 din Legea nr. 69/2000 a educa iei fizice i sportului cu
modific rile i complet rile ulterioare precum i articolele 3-5 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a), pct. 6 i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta:

HOT RÂRE:
Art.1. (1) Se aprob  instituirea unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite

ob inute de sportivii legitima i la cluburile sportive din jude ul Maramure  în cadrul competi iilor
na ionale, europene, mondiale i jocuri olimpice  conform tabelului anexat.

(2) Valoarea premiului cuprins  în tabel exprimat  în Euro reprezint  limita maxim i se
acord  în echivalentul în lei.

Art.2  Premiile stabilite se  acord  pentru fiecare rezultat ob inut iar la disciplinele sportive
la care sunt prev zute atât competi ie pe echipe cât i probe individuale, premierea se face atât
pentru performan a individual cât i pentru performan a ob inut  cu echipa.

Art.3. Suma total  ce se acord  pentru ob inerea unui rezultat deosebit  se aprob  prin
hot râre a Consiliului jude ean iar premiile individuale ce se acorda fiec rui sportiv, antrenorilor i
tehnicienilor se stabilesc de conducerea structurii sportive respective cu încadrarea în suma total
aprobat i în limitele maxime a premiilor individuale aprobate prin prezenta hot râre

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 29 voturi „pentru” i o ab inere în edin a
extraordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 7 decembrie 2011. Au fost prezenti 30
consilieri jude eni din totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
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