
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui premiu sportivei care a obținut performanțe deosebite 

la acțiuni sportive internaționale 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.3.798/12 februarie 2020 al            
d-lui ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care 
propune acordarea unui premiu sportivei care a obținut performanțe deosebite la 
acțiuni sportive internaționale; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.4.089/14 februarie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe de finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și 
turism; 

- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.4.090/14 februarie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.36, alin.(4) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - art.181, alin.(2), lit.”f” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, 
modificată și completată; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată 
și completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”f” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. – Se aprobă acordarea unui premiu în valoare de 10.000 lei, sportivei 
Georgeta Popescu, care a obținut la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la 
Lausanne – Elveția, medalia de aur la tineret, în proba de monobob. 

Art.2. – Premierea se va realiza într-un cadru festiv organizat în ședința 
ordinară a Consiliului local al Municipiului Câmpina din luna februarie 2020. 

  
 
 



 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției economice; 
- D-rei Georgeta Popescu. 

   
 

 
   Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
          Consilier,          Secretar General, 
                                                                   jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
Câmpina, ___ februarie 2020  
Nr. ____     
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.3.798/12 februarie 2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu sportivei care a 

obținut performanțe deosebite la acțiuni sportive internaționale 
 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) 
din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei 
și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
premiu sportivei care a obținut performanțe deosebite la acțiuni sportive 
internaționale. 
 În data de 19 ianuarie 2020, sportiva câmpineană Georgeta Popescu a obținut 
medalia de aur la Jocurile Olimpice de tineret desfășurate la Lausanne – Elveția. 
 Performanța obținută de sportivă este deosebită cu atât mai mult cu cât 
aceasta își desfășoară antrenamentele de forță în baza sportivă de la Căminul 
Petrol, iar cantonamentele se desfășoară în străinătate, deoarece România nu deține 
nici o pârtie de bob. 
 Pentru aprecierea rezultatelor sportive deosebite, municipalitatea a decis să 
răsplătească în mod corespunzător eforturile depuse, printr-o serie de măsuri, care 
să constituie o rampă de lansare pentru obținerea unor noi performanțe și totodată 
să reprezinte un exemplu de urmat pentru tinerii câmpineni. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun plenului Consiliului local 
adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.36, alin.(4) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.181, alin.(2), lit.”f” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și 
sportului, modificată și completată; 
 - prevederile art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, modificată și completată; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”f” și ale art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1)  din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu 

edit.I.G.  



                                                                                                    

 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.4.090/14 februarie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul 
de hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.3.798/12 februarie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere raportul nr.4.089/14 februarie 2020, întocmit de Direcția 
economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind acordarea unui premiu sportivei care a obținut 
performanțe deosebite la acțiuni sportive internaționale, motivat de prevederile: 
 - art.36, alin.(4) din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - art.181, alin.(2), lit.”f” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, 
modificată și completată; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată 
și completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”f”  și ale art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
 
 
  
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
 
edit.I.G.                                                                                                                         
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