
 
    

 

H O T Ă R Â R E 

privind premierea sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice 

de vară, Tokyo 2020 
 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de 11.08.2021, 

analizând Referatul de aprobare nr. 13494 din 05.08.2021 prin care se propune premierea 

sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut distincții la Jocurile Olimpice de vară, Tokyo 2020, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate comun nr. 13495 din 05.08.2021 al Direcției Dezvoltare și Promovare, 

Direcției Juridică, Administrație Publică Locală și al Direcției Buget-Finanțe, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități 

social – culturale, sportive, tineret și de agrement; 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art.181 alin. (2) lit. f) și alin. (3)  din Legea nr. 69/2000 a educaţiei 

fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu art. 36 alin. (4) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi 

a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 191 alin. (1) lit.  f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

h o t ă r ă ș t e: 

Art. 1 Se aprobă premierea sportivilor din judeţul Botoșani care au obținut medalii la Jocurile 

Olimpice de vară, Tokyo 2020, după cum urmează: 

- Simona  Geanina Radiș       - medalie de aur     –  10.000 lei; 

- Mugurel Vasile Semciuc     - medalie de argint –   7.500 lei. 

Art. 2 Sumele prevăzute la art. (1) se vor  aloca din bugetul Judeţului Botoșani pentru anul 2021.  

Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  

 PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ: 

 Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 
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