
 
   Proiect 

  Nr. 162 din 05.08.2021 

 

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_____ 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, Avizat pentru legalitate: 

 Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.______din_____2021 



Nr. 13494 din 05.08.2021                                                                                                                               

                                                                             

 

REFERAT DE APROBARE 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

În cadrul Jocurilor Olimpice de vară, Tokyo 2020, județul Botoșani a fost reprezentat cu cinste 

de sportivi care au obținut rezultate remarcabile, respectiv: 

- Simona Geanina  Radiș -  medalia de aur la canotaj,  proba de dublu vâsle feminin, 

cursa de 2000 m, în 6 minute 41 de secunde și 3 sutimi, obținând noul record olimpic al probei; 

- Mugurel Vasile Semciuc - medalia de argint  la canotaj, proba de patru rame masculin, 

încheind cursa în 5 minute 43 de secunde și 37 de sutimi. 

În conformitate cu prevederile art. 3 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare, autoritățile administrației publice au obligația să sprijine 

sportul pentru toți și sportul de performantă. Totodată, conform prevederilor art. 18 alin. 3, 

autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea … activității sportive, din 

bugetul aprobat. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale, 

se pot aloca sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite 

obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.  

Potrivit Ordonanţei 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, art. 36 alin. (4), 

instituţiile publice pot acorda, prin excepţie, premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au 

obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, cu încadrarea 

în alocarea bugetară. 

Tinând cont de cele menționate anterior, avem posibilitatea de a premia sportivii botoșăneni 

care au obținut rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, ca o recunoaștere și 

apreciere a eforturilor depuse. Valoarea totală a premiilor pe care le propunem este de 17.500 lei, 

alocate astfel: 

-  Loc I/ medalie de aur     -  10.000  lei; 

-  Loc II/ medalie de argint  -  7.500  lei.  

 Față de cele  prezentate mai sus, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre inițiat în 

acest scop. 

Președinte, 

Doina Elena FEDEROVICI 



 
 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE          DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE           

           PUBLICĂ LOCALĂ 

 

                                                    DIRECŢIA BUGET- FINANȚE 

 

 

Nr. 13495 din 05.08.2021 

 

                           

                 VIZAT,                                                                                                   

ADMINISTRATOR PUBLIC,                                                                

         Cristian NISTOR                                                                                    

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  

 În cadrul Jocurilor Olimpice de vară, Tokyo 2020, județul Botoșani a fost reprezentat cu cinste 

de sportivi care au obținut rezultate remarcabile, respectiv: 

- Simona Geanina  Radiș -  medalia de aur la canotaj,  proba de dublu vâsle feminin, 

cursa de 2000 m, în 6 minute 41 de secunde și 3 sutimi, obținând noul record olimpic al probei; 

- Mugurel Vasile Semciuc - medalia de argint  la canotaj, proba de patru rame masculin, 

încheind cursa în 5 minute 43 de secunde și 37 de sutimi. 

În conformitate cu prevederile art. 3 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu 

modificările şi completările ulterioare, autoritățile administrației publice au obligația să sprijine 

sportul pentru toți și sportul de performantă. Totodată, conform prevederilor art. 18 alin. (3), 

autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea … activității sportive, din 

bugetul aprobat. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.181 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale, 

se pot aloca sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite 

obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.  

Potrivit Ordonanţei 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, art. 36 alin. (4), 

instituţiile publice pot acorda, prin excepţie, premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au 

obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, cu încadrarea 

în alocarea bugetară. 

Tinând cont de cele menționate anterior, avem posibilitatea de a  premia sportivii botoșăneni 

care au obținut rezultate remarcabile la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, ca o recunoaștere și 



apreciere a eforturilor depuse de sportivi. Valoarea totală a premiilor pe care le propunem este de 

17.500 lei, alocate astfel: 

- Loc I/ medalie de aur     -  10.000  lei; 

-  Loc II/ medalie de argint  -  7.500  lei.  

 Având în vedere aspectele menționate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile legale 

pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului 

de hotărâre în forma prezentată.  

 

 

 

Director executiv,                       Director executiv, 

            Otilia MORUZ                      Amalia MARIAN 

 

 

 

Director executiv, 

Magda DIDII 

 


