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HOTARAREA NR. 231

Priyind aprobarea cuantumului premiilor acordate in cadrul evenimentului Gala AS _

premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele lcolare, sportivilor cu rezultate d€osebite,
profesorilor coordonatori li antrenorilor din oraqul Sinaia pentru anul qcolar 2021-2022

Avend in vedere :

Referatul de aprobare al Primarului oraqului Sinaia inregistrat sub rr,2422127 .10,2022 ;
Raportul de specialitate al Serviciului PoliticiPublice ff.2424/27.10.2022;
Avizul Comisiei de specialitate;
Conform HCL nr.248l2021 privind aprobarea Listei evenimentelor oraqului Sinaia;
In conformitate cu prevederile Legll 273/2006 privind Finanlele publice Locale cu modificrrile si
complelarile ulrerioare:

in temeiul art. 129, alin.(l), alir.(2) lit.a), b), d), alin.(4), lit.a), alin.(7), tit.a), d), e), 0, din O.U.G.
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioatre,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARi$TE:

Art, l,- Aprobi desfElurarea evenimentului Gala As edilia aXII ain data de 20 decembrie 2022.1a
Casino Sinaia.
Art. 2' - Aprobd premierea elevilor qi sportivilor care invala sau se antreneaza la qcolile/cluburile din
Sinaia qi au oblinut rezultate deosebite in anul qcolar (competilio nali) 202l-2022 la olimpiade qcolare
(faze judefene, nafionale, intemarionale), la campionatele sportive $colare, na]ionale Ei intemagionale
(faze judelene, nationale, internalionale), precum qi a profesorilor gi antrenorilor coordonatori, dupi
cum urmeazA:
A - Olimpiade Scolare, olimpiade sportive li campionate sportive scolare

Judetene
LOCUL I: 200 lei
LOCUL II: 160lei
LOCUL III: 130 lei
Mentriune: 100lei
Nationalc
LOCUL I: 350lei
LOCUL II: 320lei
LOCUL III: 290 lei
Mentiune: 260lei
3. Internationale
LOCUL I: 500lei
LOCUL II: 450lei
LOCUL III: 400 lei
Menfitule: 380lei



a.

B - Conditii de acordare a premiilor:
Profesorii/antrenorii ai caror elevi au pafiicipat la olimpiadele Ecolare la fazelejudelene gi nalionale
vor fi premiali cu un singur premiu, cel mai mare ca qi valoare financiari, astfel:
1.

Pentru fiecare elev care a participat laolimpiade qcolare sau la campionate sportive.,udetene, nalionale
sau intemalionale ii a ceqtigat cel pufin menliune, profesorul sau antrenorul coordonator va pdmi: 20
de lei, exceplie fEcand participarea in echipd, caz in care profesorul/antrenorul va primi 20 de lei/per
echipA.

- Pentru participarea la olimpiadele judelene a cel pufin unui elev, care a ca$tigat cel pulin menliune,
profesorul sau antrenorul coordonator va primi t00 de lci

- Pentru participarea la olimpiade/concursuri/campionate nationale a cel pugin unui elev sau sportiv,
care a caftigat cel putin mentiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 200 de lei

- Pentru pafticiparea la olimpiade/concursuri/campionate internalionale a cel pulin unui elev sau sportiv,
carc a cattigat cel putin menliune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 300 de lei

2. in cazul in care spoftivii caqtige mai multe premii la aceeagi disciplini sportivd, in cadrul aceleiaqi
gcoli (club), se va acorda premiul stabilit pentru cea mai bund clasare.

3, in cazul in care un sportiv cagtigA mai multe locuri l, premiile stabilite pentru aceastd clasare nu se
vor cumula. Se va acorda un singur premiu, pettru cea mai buna clasare.

4. in cazul in care un profesor sau antrenor pred6 aceea$i disciplind la mai multe centre de
invdldmanrpregdtire, i se va acorda un singur premiu, cel mai mare, plus suma de 20 de lei pentru
fiecare elev/sportiv caie a caqtigat cel pulin menliune, conform punctului l.a.

Art. 3. - De la premierea cu sume de bani fac exceptie!
Concursurile, olimpiadele sau competifiile non-sportive pentru care organizatorii pretind taxe de
inscriere (chiar dac5 acestea se defEgoari in partenedat sau sub tutela Ministerul Educafiei).

Art 4. - La propunerea Primarului ora;ului Sinaia, rezultatele exceplionale ale elevilor, profesorilor,
echipelor sindiene, pot fi recompensate prin Premii Speciale (ele pot fi in bani, tabere sau ateliere de
crealie precum qi alte beneficii care inlesnesc accesul copiilor la culturd sau performanta lor in domeniul
in care activeazd).

Art. 5. - Aproba efectuarea de cheltuieli pentru organizarea evenimentului in cuantum de 250.000 lei.

Art. 6. - Hotararea va f,1 comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

c.

b.

d.

Art.7. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre serviciul politici publice.
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ex. Instirutiei P.elictul jud. Prahova
cx. Pri(arului orasului Sinaia
ex. Scrviciului Bugctsi Resurse Umane
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