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PROIECT DE HOTARARE
Nr.5508/22 .02.2021

privind aprobarea. bugetului gi a valorii premiilor acordate in cadrul competifiei
de schi "Sinaia pe pdrtie edilia a XVla ,,
AvSnd in vedere :
Referatul de aprobare nr, 5441/22.02.202L al Primarului Orasului Sinaia;
Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice inregistrat la prim5ria
oragului Sinaia sub nr. 5562/22,02.202L;
VHz6nd avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

tn temeiul art.L29., alin. z, tit,d), Fi
tit.a),d) si e), art. 139 atin (3) tit,a)
gi art. 196 alin,(1), tit. a) din oUG 1in.(7)
s7/zoLg privind codut administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HorAnAgrE:

A-rt. I Aprobd acordarea de premii in cadrul evenimentului pe categorii
de
vdrst5 9i gen:

Premiul
Premiul
Premiul

I =3OOLEI
II = 200 LEI
III= IOO LEI

Art. 2. Aprob5 alocarea unui buget in valoare totalS de 23.600 lei (premii,
diplome, medalii, organizare premiere).

Art' 3' -

cupe,

Prevederile prezentei hot5r6ri vorfi aduse la indeplinire de c5tre
Serviciul
Politici Publice, Serviciul Buget, Clubul Sportiv Carpali Sinaia, SC Transport
Urban
SA gi SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia,

NR: 5441/22.02.2021

Referat de aprobare
PRIMAR!A
ORASULUI
SINAIA

SERVIGIUL
POLtTtCt
PUBLIGE

GONTAGTT
B-dul Carol I,
nr.47

Tel.02441311788
Fax.0244/314509

la Proiectul de hotirire privind aprobarea bugetului gi a
premiilor
valorii
acordate in cadrul competiliei de schi "sinaia pe
pirtie edifia a XVla "

ln ultimii 15 ani Primdria Sinaia prin departamentul Politici Publice in
parteneriat cu Clubul Sportiv Carpali Sinaia a organizat concursul de schi "sinaia
pe p6rtie " adresat sindienilor, indiferent de vdrstd. Concursul este inclus in Lista
de evenimente proprii ale oragului Sinaia organizate in anul 2021 aprobate prin
HCL 1 6t2021.
Pentru aceasta este necesard continuarea tradi(iei prin organizarea acestui
eveniment gi in anul 2021.
Evenimentul se va desfdgura in perioada 5-6 martie 2021 pe partiile din
Valea Soarelui gi se vor premia 78 de cdgtigdtori din 26 de categorii de v6rstd,
gen.
in acest sens propunem spre aprobare Consiliului Local al orasului Sinaia
bugetul necesar organizirii evenimentului " Sinaia pe pdrtie- edi(ia a XVla " gi
valoarea premiilor ce vor fi acordate, pe categorii de v6rsti gi gen.

e-rlail: contact@
primaria-sinaia.ro

lni[iator
ROMANIA
PRAHOVA

NR. 5562/22.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului .si a valorii
premiilor acordate in cadrul competitiei de schi "Sinaia pe p6rtie edilia a
XVla "

SERVIGIUL
POLtTtCt
PUBL!CE

GONTAGT:
B-dul Carol lnr.47
Tel.02441311788
Fax,0244/314509
e-mail:

Oragul Sinaia, premiat ca fiind cea mai bund staliune de schi din
Romania, devenit reper in topul preferinlelor turigtilor gi vizitatorilor de-a
lungul intregului an, trebuie si continue promovarea sporturilor de iarna,
a schiului in special gi in r6ndul sindienilor. Pentru aceasta este necesara
continuarea tradiliei prin organizarea evenimentului ,,Sinaia pe pdrtie
edilia a XVla" inclus dealtfel in Lista de evenimente proprii ale oragului
Sinaia organizate in anul2021, aprobate prin HCL 1612021.
Evenimentul se va desfdgura in perioada 5-6 martie 2021 pe pOrtiile
din Valea Soarelui gi se vor premia 78 de cOgtigdtori din 26 de categorii
de vdrstd gi gen. Premiile acordate vor fi
Premiul l=300LEl
Premiul ll = 200 LEI
Premiu! Il!= 100 LEI
Valoarea totala a premiilor - 15.600 lei.
Cheltuielile organizatorice ( achizilie cupe, medalii, diplome, servicii
catering etc )- 8.000 lei
Total buget eveniment - 23.600 lei.
:

oontaot@primaria-sinaia.

ro

-

ROMANIA
PRAHOVA

Considerim agadar importantd organizarea acestui eveniment,
conform prevederiilor Ordonanlei de Urgenld nr.5712019 privind Codul
administrativ, art.129, alin.2,lit.d), gi alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)
lit.a) gi arL. 196 alin.(1), lit. a)
.

lrina Avramescu

Oana lvan
tl Politici Publice

