ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/24870 din 09.11.2022
privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară, în data
de ______, în prezenţa președintelui și a ___ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/24869 din 09.11.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr.II/24871 din 09.11.2022 al Direcţiei juridice,
administraţie locală și Direcției economice din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.9781/13.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean BistrițaNăsăud,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
sub
nr.II/21109/21.09.2022;
- adresa nr.1021/03.09.2022 a Clubului Sportiv Municipal Bistrița,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/22024/05.10.2022,
completată cu adresa nr.1111/31.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr.II/24259/01.11.2022;
- adresa nr.1576/06.10.2022 a Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/22253/07.10.2022,
completată
cu
adresa
nr.1676/01.11.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/24258/01.11.2022;
- prevederile art.3 alin.(1) și art.18^1 alin.(2) lit.f) din Legea educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.12 alin.(5), art.20, art.79 alin.(3), art.103 alin.(2) și
art.105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.110 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013
privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.127/2020
privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi
recompenselor financiare, cu modificările ulterioare;
- prevederile cap.67.02 „Cultură, recreere și religie” subcapitol
67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22
„Acțiuni cu caracter științific și social cultural” din Anexa nr.4 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările
pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare;
- Procesul-verbal nr.IIB/24810 din 08.11.2022 al Comisiei de
nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare;
- avizul nr.IIA/_______ din ______.2022 al Comisiei de sănătate,
cultură, tineret și sport;
- avizul nr.IIA/_______ din ______.2022 al Comisiei economice.
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4)
coroborat cu art.139 alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă acordarea premiilor și recompenselor financiare de
către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022, în sumă de 83.335
lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Suma prevăzută la art.1 se suportă din bugetul judeţului BistrițaNăsăud de la cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.50
„Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22 „Acțiuni cu
caracter științific și social cultural”.
Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____voturi
„pentru”.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcția juridică, administrație locală – Biroul relații publice, IT,
Direcţia economică și Compartimentul cabinet președinte din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Direcția juridică, administrație locală – Biroul relații publice, IT;
- Direcţia economică;
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Compartimentul cabinet președinte;
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud;
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud;
Clubul Sportiv Municipal Bistrița;
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIȚIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA CRINA BORȘ

Nr. ______
Din ______.2022

AP/1 ex.

Notă: Art.1 din prezenta hotărâre se adoptă cu votul secret al majorității consilierilor județeni
prezenți – art.182 alin.(1), (4) coroborat cu art.139 alin.(6) din Codul administrativ;
Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți –
art.182 alin.(1) din Codul administrativ).
Viză CFP

Verificat:
Compartiment pregătire
documente, Monitorul Oficial
Local

Avizat:
Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul
județean

Țigăuan Savestița,
consilier superior
Semnătura:

Nicoară Maria,
consilier superior
Semnătura:

Borgovan Paul-Ioan,
șef serviciu
Semnătura:

Data: 09.11.2022

Data: 09.11.2022

Data: 09.11.2022
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr._____ din __.11.2022
I. Premii individuale ce se acordă elevilor care s-au clasat pe primele trei locuri la examenul de
Bacalaureat în anul 2022
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Nume și prenume
BARNA
RUXANDRA GEORGIANA
TODORAN
ANDREEA LAVINIA
MOISIL
MARIA VICTORIA
CHINDRIȘ
ALEXANDRA MARIA
SÂNGEORZAN
ANDREEA

Clasa
XII
XII
XII
XII
XII

Unitatea școlară
COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU”
BISTRIȚA
COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI MUREȘANU”
BISTRIȚA
LICEUL DE MUZICĂ „TUDOR JARDA” BISTRIȚA
COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU”
BISTRIȚA
COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU”
BISTRIȚA

Media
generală

Premiul
brut
lei

Impozit
10%
lei

Premiul
net
lei

10

2.778

278

2.500

10

2.778

278

2.500

9,93

1.667

167

1.500

9,93

1.667

167

1.500

9,91

1.111

111

1.000

10.001

1.001

9.000

Total

II. Premii individuale ce se acordă elevilor care s-au clasat pe primele trei locuri la examenul de
Evaluare Națională clasa a VIII-a în anul 2022
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume și prenume
IACOBESCU
SOFIA BRIANA
PUŞCAŞ
CHRISTIANA
POP
ALEXANDRA MARIA
BÎGIU
IZABELA ANTONIA
IUHASZ
BEATRICE ANNEMARIE
PINTEA
MAIA PAULA
RĂILEANU
TEODORA IOANA

Clasa

Unitatea școlară

Media
finală

Premiul
brut
lei

Impozit
10%
lei

Premiul
net
lei

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA

10

2.778

278

2.500

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA

10

2.778

278

2.500

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”
BISTRIȚA

10

2.778

278

2.500

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNCA LEȘULUI

9,90

1.667

167

1.500

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA

9,87

1.111

111

1.000

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA

9,87

1.111

111

1.000

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”
BISTRIȚA

9,87

1.111

111

1.000

13.334

1.334

12.000

Total
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III. Premii individuale pentru sportivii care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive
internaționale, pentru sporturile olimpice, în anul 2022
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Sportul
olimpic

Clubul la care este
legitimat

1.

CAPOTA
MARIA DENISA

Atletism

Clubul Sportiv
Municipal Bistrița

2.

ISOFACHE
COSMIN FLORENTIN

Haltere

Clubul Sportiv
Municipal Bistrița

3.

PAPOLȚI
NARCIS

Haltere

Clubul Sportiv
Municipal Bistrița

4.

SÎNGEORZAN
CRISTINA

Tenis de
masă

Clubul Sportiv
Municipal Bistrița

5.

SÎNGEORZAN
IOANA

Tenis de
masă

Clubul Sportiv
Gloria 2018

6.

UNGVARI
EVELYN SZIDONIA

Tenis de
masă

Clubul Sportiv
Municipal Bistrița

Rezultatul obținut

Locul III la Festivalul Olimpic al
Tineretului European din Banská
Bystrica, Slovacia
2 locuri I, 1 loc II la Campionatele
Europene de Juniori II din Raszyn,
Polonia
1 loc I, 1 loc II, 1 loc III la
Campionatele Europene de Juniori
I din Durrës, Albania
1 loc I, 2 locuri III la Campionatele
Europene de Juniori II din Raszyn,
Polonia
Locul I - proba pe echipe la
Campionatele Europene de Juniori
II din Belgrad, Serbia
Locul II - proba pe echipe la
Campionatele Europene de Juniori
I din Belgrad, Serbia
Locul II - proba pe echipe la
Campionatele Europene de Juniori
I din Belgrad, Serbia

Total

Premiul
brut
lei

Impozit
10%
lei

Premiul
net
lei

5.556

556

5.000

5.556

556

5.000

5.556

556

5.000

5.556

556

5.000

5.556

556

5.000

5.556

556

5.000

33.336

3.336

30.000
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IV.
Nr.
crt.

Premii individuale care se acordă pentru antrenorii sportivilor care primesc premii în anul 2022
Numele și
prenumele

Sportul
olimpic

1.

CUCERZAN
CLAUDIA ALINA

2.

SARANCIUC
MUGUR DAN VIOREL

Haltere

3.

FĂTU
ILIE OVIDIU

Haltere

4.

CHIVU
ADRIAN

Haltere

5.

FILIPAȘ
MARIAN MARCEL

Tenis de
masă

6.

BULBUC
EMILIAN TEODOR

Tenis de
masă

7.

PODAR
MIRCEA CRISTIAN

Tenis de
masă

Atletism

Funcția
Antrenor al sportivei
Capotă Maria Denisa
Antrenor al sportivului:
- Isofache Cosmin Florentin
- Papolți Narcis
Antrenor al sportivilor:
- Isofache Cosmin Florentin
- Papolți Narcis
Antrenor al sportivului:
- Isofache Cosmin Florentin
- Papolți Narcis
Antrenor al sportivelor:
- Sîngeorzan Cristina
- Sîngeorzan Ioana
- Ungvari Evelyn Szidonia
Antrenor al sportivelor:
- Sîngeorzan Cristina
- Sîngeorzan Ioana
- Ungvari Evelyn Szidonia
Antrenor al sportivelor:
- Sîngeorzan Cristina
- Sîngeorzan Ioana
- Ungvari Evelyn Szidonia

Premiul
brut
lei

Impozit
10%
lei

Premiul
net
lei

3.333

333

3.000

3.333

333

3.000

3.333

333

3.000

3.333

333

3.000

Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița

3.333

333

3.000

Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița

3.333

333

3.000

Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița

3.333

333

3.000

Clubul la care este
legitimat
Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița
Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița
Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița
Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița
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Nr.
crt.
8.

Numele și
prenumele
RĂCILĂ
CRISTIAN DANIEL

Sportul
olimpic
Tenis de
masă

Clubul la care este
legitimat

Funcția
Antrenor al sportivelor:
- Sîngeorzan Cristina
- Sîngeorzan Ioana
- Ungvari Evelyn Szidonia

Profesor/Antrenor
Clubul Sportiv Municipal
Bistrița
Total IV

Premiul
brut
lei

Impozit
10%
lei

Premiul
net
lei

3.333

333

3.000

26.664

2.664

24.000

TOTAL (I+II+III+IV) - 10.001+13.334+33.336+26.664 = 83.335 lei

*******

Întocmit: A.P./2 ex
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET PREŞEDINTE
Nr. VIII/24869 din 09.11.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind acordarea premiilor și
recompenselor financiare de către Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.143/2013 privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu
modificările și completările ulterioare, pentru rezultate deosebite obţinute la
olimpiade şcolare, concursuri, festivaluri, competiţii sportive sau alte acţiuni
cu participare internaţională, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud poate acorda
premii, atât persoanelor, echipelor sau formaţiilor, cât şi profesorului
coordonator sau antrenorului care i-a pregătit pe aceştia, în condiţiile legii. De
asemenea, premiile și recompensele financiare se acordă și pentru elevii care
s-au clasat pe locurile I, II și III la examenele de Evaluare națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a și Bacalaureat din județul Bistrița-Năsăud.
Anexa nr.5 la Statutul judeţului - Regulamentul privind criteriile de
acordare a unor premii şi recompense financiare de către Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud, are ca obiect stabilirea condiţiilor şi domeniilor de acordare a
premiilor şi recompenselor financiare de către Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud, cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova valorile şi talentele din
judeţul nostru, activităţile cu caracter pozitiv şi care contribuie la dezvoltarea
comunităţii locale din judeţul Bistriţa-Năsăud.
Prin adresa nr.9781 din 13.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/21109 din 21.09.2022, a fost comunicată lista elevilor care s-au clasat
pe locurile I, II și III, în anul 2022, la examenul de Evaluare Naţională pentru
absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv la examenul de Bacalaureat din județul
Bistrița-Năsăud.
Prin adresa nr.1576 din 06.10.2022 a Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/22253 din 07.10.2022, completată cu adresa nr.1676/01.11.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/24258/01.11.2022,
a fost comunicată lista sportivilor care s-au clasat pe locurile I, II și III la
competițiile sportive internaționale, pentru sporturi olimpice și a antrenorilor
care i-au pregătit pe aceștia.
De asemenea, prin adresa nr.1021 din 03.09.2022 a Clubului Sportiv
Municipal Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/22024 din 05.10.2022, completată cu adresa nr.1111/31.10.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/24259/01.11.2022,
a fost comunicată lista sportivilor care s-au clasat pe locurile I, II și III la

competițiile sportive internaționale, pentru sporturi olimpice și a antrenorilor
care i-au pregătit pe aceștia.
Ulterior, Comisia de nominalizare și acordare a premiilor și
recompenselor financiare, numită prin Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.127/2020, cu modificările ulterioare, a analizat recomandările
primite și conform Procesului verbal nr.IIB/24810 din data de 08.11.2022 a
propus acordarea de premii și recompense financiare de către Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022, în sumă totală de 83.335 lei,
pentru elevii care s-au clasat pe locurile I, II și III la examenul de Evaluare
Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv la examenul de
Bacalaureat, din județul Bistrița-Năsăud, precum și pentru sportivii care s-au
clasat pe locurile I, II și III la competiții olimpice internaționale și antrenorii
acestora.
Suma de 83.335 lei, necesară acordării premiilor și recompenselor
financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022, este
cuprinsă în bugetul județului Bistrița-Năsăud, la Cap.67.02 „Cultură, recreere
și religie”, Subcapitol 67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și
religiei”, art.59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social cultural”, conform
prevederilor Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările
și completările ulterioare.
Prin Nota de fundamentare comună nr.IIB/24865 din 09.11.2022
întocmită de Biroul relații publice, IT și Serviciul buget, monitorizare investiții,
se argumentează necesitatea aprobării prin hotărâre de consiliu județean a
propunerilor privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022.
Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de
hotărâre privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de
către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022, pe care îl
supun dezbaterii şi adoptării de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în
forma prezentată.
INIȚIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Ancuța Pop – consilier superior /1ex
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CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
BIROUL RELAȚII PUBLICE, IT
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr.IIB/24865 din 09.11.2022

APROBAT,
Administrator public
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind acordarea premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul
Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013
privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare, pentru rezultate deosebite obţinute la olimpiade şcolare, concursuri, festivaluri,
competiţii sportive sau alte acţiuni cu participare internaţională, Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud poate acorda premii, atât persoanelor, echipelor sau formaţiilor, cât şi profesorului
coordonator sau antrenorului care i-a pregătit pe aceştia, în condiţiile legii. De asemenea,
premiile și recompensele financiare se acordă și pentru elevii care s-au clasat pe locurile I,
II și III la examenele de Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și
Bacalaureat din județul Bistrița-Năsăud.
Regulamentul are ca obiect stabilirea condiţiilor şi domeniilor de acordare a
premiilor şi recompenselor financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu scopul
de a susţine, dezvolta şi promova valorile şi talentele din judeţul nostru, activităţile cu
caracter pozitiv şi care contribuie la dezvoltarea comunităţii locale din judeţul BistriţaNăsăud.
Astfel, potrivit Anexei nr.5 la Statutul judeţului - Regulamentul privind criteriile de
acordare a unor premii şi recompense financiare de către Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud, premiile şi recompensele financiare se acordă anual, iar premierea se face pentru
activitatea desfășurată în anul respectiv. În cursul unui an calendaristic, premiul se acordă
o singură dată, atât unei persoane, echipe sau formaţii, cât și profesorului
coordonator/antrenorului care i-a pregătit pe aceștia, în condițiile legii.
Prin adresa nr.9781 din 13.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean BistriţaNăsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/21109 din 21.09.2022,
a fost comunicată lista elevilor care s-au clasat pe locurile I, II și III, în anul 2022, la
examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv la examenul
de Bacalaureat.
Prin adresa nr.1576 din 06.10.2022 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/22253 din
07.10.2022, completată cu adresa nr.1676/01.11.2022 înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr.II/24258/01.11.2022, a fost comunicată lista sportivilor care s-au
clasat pe locurile I, II și III la competițiile sportive internaționale, pentru sporturi olimpice
și a antrenorilor care i-au pregătit pe aceștia.
De asemenea, prin adresa nr.1021 din 03.09.2022 a Clubului Sportiv Municipal
Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/22024 din 05.10.2022,
completată cu adresa nr.1111/31.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
sub nr.II/24259/01.11.2022, a fost comunicată lista sportivilor care s-au clasat pe locurile

I, II și III la competițiile sportive internaționale, pentru sporturi olimpice și a antrenorilor
care i-au pregătit pe aceștia.
Conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul privind criteriile de acordare a
unor premii şi recompense financiare de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, prevăzut
în Anexa nr.5 la Statutul Județului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.143/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia
de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare, analizează
recomandările primite și înaintează propunerile cu nominalizările privind acordarea
premiilor şi recompenselor financiare plenului consiliului județean.
Propunerile primite au fost analizate de Comisia de nominalizare și acordare a
premiilor și recompenselor financiare, numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.127/2020, care a propus acordarea de premii şi recompense financiare, în sumă
de 83.335 lei, conform Procesului-verbal nr.IIB/24810 din data de 08.11.2022.
Suma de 83.335 lei este cuprinsă la cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”
subcapitol 67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22 „Acțiuni
cu caracter științific și social cultural” din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului
Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității și oportunitatea
adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem
inițierea Proiectului de hotărâre privind acordarea premiilor și recompenselor
financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022.
ȘEF BIROU,
ANA JURJE

ȘEF SERVICIU,
DANIELA FLORINA BUGNAR
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. II/24871 din 09.11.2022
RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind acordarea premiilor și
recompenselor financiare de către Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud pentru anul 2022
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/24869 din 09.11.2022 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.9781/13.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean BistrițaNăsăud,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
sub
nr.II/21109/21.09.2022;
- adresa nr.1021/03.09.2022 a Clubului Sportiv Municipal Bistrița,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/22024/05.10.2022,
completată cu adresa nr.1111/31.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud sub nr.II/24259/01.11.2022;
- adresa nr.1576/06.10.2022 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/22253/07.10.2022,
completată
cu
adresa
nr.1676/01.11.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/24258/01.11.2022;
- prevederile art.3 alin.(1) și art.18^1 alin.(2) lit.f) din Legea educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.12 alin.(5), art.20, art.79 alin.(3), art.103 alin.(2) și
art.105 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.110 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.143/2013
privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.127/2020
privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi
recompenselor financiare, cu modificările ulterioare;
- prevederile cap.67.02 „Cultură, recreere și religie” subcapitol 67.02.50
„Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22 „Acțiuni cu
caracter științific și social cultural” din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii
2023-2025, cu modificările și completările ulterioare;

- Procesul-verbal nr.IIB/24810 din data de 08.11.2022 al Comisiei de
nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare;
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și
alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(6) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind acordarea
premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2022.
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.143/2013 privind aprobarea Statutului județului Bistrița-Năsăud, cu
modificările și completările ulterioare, pentru rezultate deosebite obţinute la
olimpiade şcolare, concursuri, festivaluri, competiţii sportive sau alte acţiuni
cu participare internaţională, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud poate acorda
premii, atât persoanelor, echipelor sau formaţiilor, cât şi profesorului
coordonator sau antrenorului care i-a pregătit pe aceştia, în condiţiile legii. De
asemenea, premiile și recompensele financiare se acordă și pentru elevii care
s-au clasat pe locurile I, II și III la examenele de Evaluare națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a și Bacalaureat din județul Bistrița-Năsăud.
Prin adresa nr.9781 din 13.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/21109 din 21.09.2022, a fost comunicată lista elevilor care s-au clasat
pe locurile I, II și III, în anul 2022, la examenul de Evaluare Naţională pentru
absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv la examenul de Bacalaureat.
Prin adresa nr.1576 din 06.10.2022 a Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/22253 din 07.10.2022, completată cu adresa nr.1676/01.11.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/24258/01.11.2022,
a fost comunicată lista sportivilor care s-au clasat pe locurile I, II și III la
competițiile sportive internaționale, pentru sporturi olimpice și a antrenorilor
care i-au pregătit pe aceștia.
De asemenea, prin adresa nr.1021 din 03.09.2022 a Clubului Sportiv
Municipal Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub
nr.II/22024 din 05.10.2022, completată cu adresa nr.1111/31.10.2022
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/24259/01.11.2022,
a fost comunicată lista sportivilor care s-au clasat pe locurile I, II și III la
competițiile sportive internaționale, pentru sporturi olimpice și a antrenorilor
care i-au pregătit pe aceștia.
Conform prevederilor Capitolului IV din Regulamentul privind criteriile
de acordare a unor premii şi recompense financiare de către Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, prevăzut în Anexa nr.5 la Statutul Județului BistrițaNăsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.143/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de
nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor financiare, analizează
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recomandările primite și înaintează propunerile cu nominalizările privind
acordarea premiilor şi recompenselor financiare plenului consiliului județean.
Astfel, Comisia de nominalizare și acordare a premiilor și recompenselor
financiare, numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr.127/2020, a analizat recomandările primite și conform Procesului-verbal
nr.IIB/24810 din data de 08.11.2022 a propus acordarea de premii şi
recompense financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, pentru
anul 2022, în sumă totală de 83.335 lei, pentru elevii care s-au clasat pe
locurile I, II și III la examenul de Evaluare națională pentru absolvenții clasei
a VIII-a, respectiv la examenul de Bacalaureat, din județul Bistrița-Năsăud,
precum și pentru sportivii care s-au clasat pe locurile I, II și III la competiții
olimpice internaționale și antrenorii acestora.
Suma de 83.335 lei, necesară acordării premiilor și recompenselor
financiare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022, este
prevăzută în bugetul județului Bistrița-Năsăud, la Cap.67.02 „Cultură,
recreere și religie”, Subcapitol 67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii,
recreerii și religiei”, art. 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social cultural”,
conform prevederilor Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite
condițiile legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind acordarea
premiilor și recompenselor financiare de către Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud pentru anul 2022, să fie supus analizei și dezbaterii în
plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în forma propusă de inițiator.
DIRECTOR EXECUTIV,
ELENA BUTTA

DIRECTOR EXECUTIV,
TEOFIL IULIAN CIOARBĂ
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