
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031-8241231 Fax: 031- 8241238 

E-mail: contact@primariabu tea.ro·Web: www.pdmariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR 153 
Din 26 iulie 2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea elevilor/tinerilor/sportivilor bufteni 
care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil şi Serviciul Juridic şi 

Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru 0uncă şi Protecţie Socială; 
• Avizul Comisiei pentru lnvătământ, Sănătate, Familie; 
În conformitate cu prevede~ile Legii nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, ale Legii nr. 
273/2006 a finanţelor publice locale şi ale art.129 alin. (1 ), alin. (14) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă Regulamentul privind susţinerea elevilor /tinerilor /sportivilor 
bufteni care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale 
şi a cadrelor didactice /profesorilor coordonatori/ antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia, 
prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.Z. - Primarul oraşului Buftea şi Biroul Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 



ANEXĂ LA HOTĂRÂRE/I. co~~SILl'JLUI LOCAL NR. 15?./2f .07.2019 

Regulament 
privind susţinerea elevilor/tinerilor/sportivilor bufteni care au obţinut rezultate 

deosebite la concursuri/competiţii interne /internaţionale 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ultedoare; 
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiHor 
şcolare, extraşcolare şi extracurrkulare, cuantumul stimulentelor financiare acordate 
elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 
536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 
- Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art.1. Regulamentul are ca obiect crearea unui cadru unitar de susţinere a 
elevilor /tinerilor /sportivilor din oraşul Buftea care au obţinut rezultate deosebite la 
concursuri interne/internaţionale, precum şi a cadrelor didactice care i-au pregătit pe 
aceştia, în scopul stimulării acestora prin sporirea gradului de competiţie între elevi, pentru 
susţinerea şi creşterea performanţei educaţionale, pentru stimularea mişcării sportive, a 
interesului pentru sport şi sănătate în rândul copiilor /tinerilor precum şi pentru a promova 
valorile oraşului Buftea. 

Art. 2. ( 1) Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv 
important pentru comunitate. Oraşul Buftea Consiliul local al oraşului Buftea acordă 
premii/stimulente financiare elevilor/tinerilor/sportivilor din unităţile de învăţământ, 
Palate/Cluburi ale elevilor/copiilor, Centrul Cultural, Cluburi/ Asociaţii sportive, etc., din 
Oraşul Buftea care au obţinut rezultate şcolare notabile, premii, distincţii, medalii, premii 
speciale, rezultate deosebite la olimpiade şcolare, concursuri, festivaluri, competiţii 

sportive, sau alte programe/acţiuni organizate la nivel local/judeţean/ naţional/ 

internaţional, în anul în curs/an şcolar anterior premierii şi recompense cadrelor didactice
profesorilor coordonatori/antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia. 

(2) În fiecare an, în bugetul local al oraşului Buftea va fi înscrisă o sumă destinată 
acordării de stimulente financiare, sumă ce va putea fi majorată în funcţie de rezultatele 
obţinute, în limita resurselor financiare disponibile. 

Art. 3. Premiile se acordă elevilor/ tinerilor/ sportivilor, profesorilor/ antrenorilor în 
funcţie de distincţia/rezultatul obţinut, de performanţă, de importanţa şi amploarea 
competiţiei, de contribuţia personală, la concursurile/competiţiile la care au participat în 
domeniile: 
- învăţământ-curriculă şcolară, 
- sport, 
- cultural- artistic, păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare, 
- social, 
-ştiinţă tehnică şi tehnologie, 
în limita bugetului aprobat anual prin Hotărârea Consilului local, după cum urmează: 

3.1. Învăţământ: 
a) Se acordă elevilor care în anul şcolar încheiat au obţinut: 

-media 1 O la examenul de Evaluare naţională; 
-media 1 O la examenul de Bacalaureat; 
-media generală 10în anul şcolar (cls.lX-XII); 



-1efilor de promoţ.ie ai un1tăţilor de înv~ţământ (cls.lX-Xll); 
(ln cazul şefilor de promoţie va fi premiat elevul cu media cea mai mare - doar locul 1 -
din toţi cei patru ani de studiu. Dacă doi sau mai mulţi elevi au media egală, vor fi 
premiaţi toţi cei aflaţi în această situaţie) 

b) Se acordă elevilor care în cursul anului şcolar încheiat au obţinut disti neţii : Premiul I, 11,111, 
Menţiune, Premiu Special sau medalii de aur, argint, bronz în Etapa Judeţeană/regională, 
Naţională, Internaţională a olimpiadelor/ concursurilor şcolare pe discipline de învăţământ, 
precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, în funcţie de distincţia 
obţinută. 

Cadrele didactice care i-au pregătit pe elevi vor fi recompensate astfel: 
- Pentru un grup de 1-10 elevi, va primi valoarea premiului acordat unui elev X 1 
- Pentru grupuri mai mari de 10 elevi, va primi valoarea premiului acordat unui elev X 2 

3.2. Sport 
Se acordă sportivilor/echipelor de sportivi care au obţinut Locul 1,11,111, Menţiune, 

Premiu Special, sau medalii de aur argint sau bronz la competiţii/ concursuri organizate la 
nivel local, judeţean/ interjudeţean/ regional/ naţional/internaţional. 

Pentru echipele sportive, premiile se acordă pentru fiecare sportiv iar antrenorul 
acestora va fi recompensat astfel: 

- între 1-10 sportivi, va primi valoarea premiului acordat sportivului X 1 
- pentru echipe mai mari de 1 O sportivi va primi valoarea premiului acordat unui 
sportiv X 2 

3.3. Cultural -artistic, păstrarea şi promovoarea tradiţiilor populare: 
Se acordă elevilor/tinerilor din unităţile de învăţământ, Cluburi/Palate ale Copiiilor, 

Centrul Cultural, alte instituţii etc., din oraşul Buftea, pentru promovarea şi valorificarea 
tradiţiei şi creaţiei populare respectiv promovarea meşteşugurilor tradiţionale, dansuri 
populare, folclor, creatori de costume populare tradiţionale, pictură, sculptură, etc., 
interpretare artistică: instrumente (pian, vioară, etc.)/voce, poezie, dans, interpreţi de 
muzică, teatru, ansambluri de dansuri - pentru obţinerea Premiului I, 11, 111, Menţiune, Premiu 
Special, medalii de aur argint sau bronz la concursuri/competiţii, festivaluri, etc., la nivel 
local, judeţean, interjudeţean, care s-au calificat şi/sau au obţinut rezultate deosebite la 
nivel naţional/internaţional. 

Profesorii coordonatori din cadrul unităţilor care i-au pregătit pe elevi, vor fi recompensaţi 
astfel: 

- Pentru un grup de 1-10 elevi/tineri, va primi valoarea premiului acordat unui elev X 1 
- Pentru grupuri mai mari de 10 elevi/tineri, va primi valoarea premiului acordat unui 

elev X 2 

3.4. Social 
Se acordă pentru obţinerea Premiului I, li, III, Premiu Special la etapa de nivel 

judeţean/naţional/internaţional în activitatea socială pentru implicare şi responsabilitate 
socială faţă de grupurile vulnerabile ale cetăţenilor din oraşul Buftea. 

3.5. Stiinţă, tehnică şi tehnologie: 
- Se acordă pentru obţinerea Premiului I, 11, III, Menţiune, Premiu Special la etapa de nivel 
judeţean/interjudeţean/regional, naţional, internaţional în domeniul ştiinţă, tehnică şi 
tehnologie, în activitatea de cercetare. 



Art. 4. Premiile se c1corclă din bugetl'! locc1J al oraşului Bufte2 pentru anul în curs, în 
limita sumelor alocate în acest sens, sub formă de stimulente financiare în lei. 

Art. 5. Premiile şi recompensele se vor acorda din bugetul local al oraşului Buftea o 
singură dată în cursul unui an calendaristic, atât elevilor /tinerilor/ sportivilor, cât şi 
profesorilor coordonatori/antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia, pentru distincţia cea mai 
importantă obţinută în cadrul fiecărei discipline din domeniile prevăzute la art.3. 

Art. 6. În vederea obţinerii premiului, se va depune (individual sau de către unitatea 
unde sunt înscrişi elevii/sportivii/tinerii) la Primăria Oraşului Buftea-Registratură un dosar 
care va cuprinde cererea de acordare a premiului însoţită de următoarele documente, după 
caz: 

• Copia actului de identitate (elev şi părinte); 
• Pentru elevii/sportivii/tinerii sub 14 ani se va anexa copia certificatului de naştere şi 
copia actului de identitate al părintelui sau tutore; 
• Copia diplomei premiului obţinut, dovada calificării la competiţia naţională/ 
internaţională, clasament Federaţie, etc; 
• copie extras cont. 

Art. 7. Acordarea premiilor se face pe baza listei nominale aprobată prin Hotărâre a 
Consiliului Local, în limita bugetului alocat annual în acest sens, fie în numerar la casieria 
Primăriei oraşului Buftea, fie prin ordin de plată în contul bancar comunicat de solicitant. 
Odată cu premiul în bani, premianţii vor primi şi o diplomă. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANZ'jfA 


