ROMANIA
JUDTEUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.110/2011
Privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor domiciliati in
Talmaciu, legitimate la cluburi sportive din judetul Sibiu, la concursurile si competitiile nationale .CONSILIUL LOCAL TALMACIU , intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand adresa nr. 4692/2011 a Asociatiei sportive “ Prietenii boxului sibian” si raportul
nr.5500/2011 intocmit de consilier comercial din cadrul Primariei Orasului Talmaciu prin care se
propune stabilirea sistemului de premiere a sportivilor din orasul Talmaciu care obtin rezultate
deoasebite la campionatele nationale , precum si expunerea de motive nr.5502/2011 a primarului
orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In baza art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, cu modificarile si
completarile ulterioare si a prevederilor art. 5 alin. 4 si alin.5 din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a HCL 16/2011 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2011;
In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 pct.6, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba instituirea de catre Consiliul Local Talmaciu a unui sistem de premiere pentru
sportivii cu domiciliul stabil in orasul Talmaciu care au obtinut rezultate deosebite la concursurile si
competitiile sportive nationale , dupa cum urmeaza:
1. Campionatele Nationale –SenioriPerformanta obtinuta
Premiul propus in lei
Locul I (campion national)
Pana la 2500
Locul II ( vicecampion national)
Pana la 2000
Locul III
Pana la 1000
2. Campionatele nationale –Juniori
Performanta obtinuta
Locul I (campion national)
Locul II (vicecampion national)
Locul III

Premiul propus
Pana la 2000
Pana la 1500
Pana la 1000

Art.2-Aprobarea premiilor nominale si a cuantumului acestora pentru rezultatatele stabilite
la art.1 se va face prin Hotararea Consiliului Local Talmaciu.
Adoptata în Tălmaciu la
28.07.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA
IOAN MACOVEI
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