PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău, care
au obținut premii/distincții/medalii la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și
antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora
Consiliul Județean Bacău întrunit în ședința ordinară în luna ……. 2021;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 181 alin (2) lit. f) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000,
cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
Luând în considerare referatul de aprobare a Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 23.133/2021,
raportul Direcției resurse umane, management nr. 23.137/2021, precum și avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Bacău;
În temeiul art.173, alin.(1), lit. f), si art.182 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de stimulente financiare sportivilor din județul Bacău,
care au obținut premii/distincții/medalii la competițiile sportive internaționale și naționale oficiale, precum și
antrenorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr. 20/2002
privind instituirea și acordarea premiului de excelență și a premiilor pentru performanțe deosebite, nr. 74/2002
privind modificarea unor articole din Hotărârea nr. 20/2002 a Consiliului Județean Bacău și nr. 113/2011 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 20/2002 privind instituirea și acordarea premiului de
excelență și a premiilor pentru performanțe deosebite.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului Judeţului Bacău, Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică Locală, Direcţiei Resurse Umane, Management, Direcţiei Economică, Direcției Județene pentru sport și
tineret Bacău, și va fi făcută publică, în condițiile legii.
PREŞEDINTE,
Valentin IVANCEA

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
dr. Elena Cătălina ZARĂ
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