
  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 186327 din 10.12.2021 

                                                                                               PROIECT AVIZAT 
                                                                                      SECRETARUL GENERAL 
                                                                                    AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                             NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul 

Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a 
coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
        Având în vedere:  
 
- Adresa nr. 150446/ 29.07.2021 înaintată de doamna Mazilu Adriana prin care ne anunță 
rezultatul obținut de fiul sau, Mazilu Ștefan-Fabian la Campionatul Național de echipe de 
copii și juniori – Șah clasic; 
- Adresa nr. 154488/ 17.08.2021 înaintată de Clubul Sportiv Știința din Bacău prin care 
solicită premierea sportivului Soare Nicolae Alexandru, precum și a antrenorului acestuia, 
Alexe Cristina Ioana; 
- Adresele nr. 186304/ 10.12.2021 si nr. 186306/ 10.12.2021 înaintate de Clubul Sportiv 
Municipal Bacău prin care solicită premierea sportivei Pană Cosmina Adriana și a 
antrenorului Călin George; 
- Adresele nr. 157358/ 30.08.2021, nr. 172302 / 22.10.2021, nr. 172300/ 22.10.2021, nr. 
184692/ 07.12.2021, nr. 184691/ 07.12.2021, nr. 184688/ 07.12.2021, nr. 184687/ 
07.12.2021, nr. 184684/ 07.12.2021 ale Sport Club Municipal Bacău prin care solicită 
premierea unor sportivi și a antrenorilor acestora; 
- Adresa Colegiului Național de Artă ”George Apostu” Bacău nr. 165694/ 29.09.2021 
prin care solicită premierea elevului Negurici Ștefan și a profesorului coordonator Stancu 
Emil Nicolae; 
- Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 186325 din 10.12.2021; 
-  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 186326 din 10.12.2021; 
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
- HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultatele deosebite 
ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi 
competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice, modificată și completată 
prin HCL nr. 232/ 2008, HCL nr. 204/ 2011, HCL nr. 231/ 2016, HCL nr. 67/ 2019 și HCL 
nr. 337/ 2019; 
- Prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 18^1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului, modificată și completată; 



  
- Prevederile art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 
unor acte normative si prorogarea unor termene; 
- Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului; 
- Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale 
art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ; 
 În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit.”f” din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

ART. 1. Se aprobă premierea elevului Mazilu Ștefan-Fabian cu suma de 750 lei pentru 
participarea la Campionatele Naționale pe echipe de copii și juniori – Șah clasic, potrivit 
sistemului de premiere. 
 
ART. 2. Se aprobă premierea sportivului de la Clubul Sportiv Știința din Bacău, Soare 
Nicolae Alexandru, cu 2500 lei, precum și a antrenorului acestuia, Alexe Cristina Ioana,  
cu 2500 lei, pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, 
potrivit sistemului de premiere. 
 
ART. 3. Se aprobă premierea sportivei de la Clubul Sportiv Municipal Bacău, Pană 
Cosmina Adriana, cu 17400 lei și a antrenorului acesteia, Călin George, cu 17400 lei, 
pentru rezultatele deosebite obținute la Campionatul European de Haltere Seniori 
Moscova-Rusia și la Campionatul Mondial de Haltere Juniori U20 Tashkent, Uzbekistan, 
potrivit sistemului de premiere. 
 
ART. 4. Se aprobă premierea sportivilor Sport Club Municipal Bacau, după cum urmează: 
Denis Mihai, Botez Igor Andrei, Cojoc Vasile, fiecare cu câte 1500 lei și a antrenorilor 
acestora, Șarban Ion, Botez Irinel și Butucaru Ioan, fiecare cu câte 1500 lei, pentru 
rezultatele deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori U23 Lugoj, potrivit 
sistemului de premiere. 
 
ART. 5. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacau, Ciobanu 
Andrei Cosmin, precum și a antrenorului acestuia, Călin George, fiecare cu 3000 lei, 
pentru rezultatele deosebite obținute la Campionatele Europene de Juniori/ Tineret U23 
de la Rovaniemi – Finlanda, potrivit sistemului de premiere. 
 
ART. 6. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacau, Cozma 
Ștefan, precum și a antrenorului acestuia, Galeru Ovidiu, fiecare cu 3700 lei, pentru 
rezultatele deosebite obținute la Campionatele Europene de Natație – juniori Roma-Italia, 
potrivit sistemului de premiere. 
 



  
ART. 7. Se aprobă premierea sportivilor Sport Club Municipal Bacau, după cum urmează: 
Denis Mihai, Horătău Teodor, Pal Claudiu, Solomon Alexandru, Manolache Răzvan, 
Botez Igor, Cojocari Gheorghe, Cojoc Vasile, Bezman Daniel, Buhăianu Ionuț, Berei 
Lenard, fiecare cu câte 1500 lei și a antrenorilor acestora, Butucaru Ioan și Matache 
Cătălin, fiecare cu câte 1500 lei, pentru rezultatele deosebite obținute la Campionatul 
Național Echipe Seniori Lupte Greco Romane Reșița, potrivit sistemului de premiere. 
 
ART. 8. Se aprobă premierea sportivului de la Sport Club Municipal Bacau, Ciobanu 
Andrei, precum și a antrenorului acestuia, Călin George, fiecare cu 1000 lei, pentru 
rezultatele deosebite obținute la Campionatul Național Tineret U23 Bascov, potrivit 
sistemului de premiere. 
 
ART. 9. Se aprobă premierea sportivilor Sport Club Municipal Bacau, după cum urmează: 
Denis Mihai, Botez Igor Andrei, Cojoc Vasile, Alin Gean, fiecare cu câte 1000 lei și a 
antrenorilor acestora, Tașcă Sorin, Botez Irinel, Butucaru Ioan, Matache Cătălin, fiecare 
cu câte 1000 lei, pentru rezultatele deosebite obținute la Campionatul Național Individual 
Juniori Lupte Greco Romane Târgu Mureș, potrivit sistemului de premiere. 
 
ART. 10. Se aprobă recompensarea elevului de la Colegiul Național de Artă ”George 
Apostu” Bacău, Negurici Ștefan, și a profesorului lui coordonator Stancu Emil Nicolae, 
fiecare cu câte 1000 lei, pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de 
interpretare muzicală, potrivit sistemului de premiere. 
 
Art. 11. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei 
de 94450 lei pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la articolele de mai 
sus. 
 
ART. 12. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcţia Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni. 
 
ART. 13. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcţiei 
Economice, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, doamnei Mazilu Adriana, Clubului 
Sportiv Știința din Bacău, Clubului Sportiv Municipal Bacău, Sport Club Municipal Bacău 
și Colegiului Național de Artă ”George Apostu” Bacău. 
 
ART. 14. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite 
cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea 

unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite 
 
 
 

 Sport Club Municipal Bacău a obținut în ultima perioadă rezultate deosebite 

la următoarele competiții sportive : Campionatele Naționale de Seniori U23 Lugoj, 

Campionatele Europene de Juniori/ Tineret U23 de la Rovaniemi – Finlanda, 

Campionatele Europene de Natație – juniori Roma-Italia, Campionatul Național Echipe 

Seniori Lupte Greco Romane Reșița, Campionatul Național Tineret U23 Bascov și 

Campionatul Național Individual Juniori Lupte Greco Romane Târgu Mureș. Astfel, 

conducerea clubului ne roagă să premiem sportivii și antrenorii acestora în conformitate 

cu sistemul de premiere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău 

nr. 147/ 2008. 

 Sportiva Pană Cosmina Adriana, antrenată de Călin George, ambii legitimați 

ai Clubului Sportiv Municipal Bacău, a obținut la Campionatul European de Haltere 

Seniori Moscova-Rusia locul II, medalia de argint și la Campionatul Mondial de Haltere 

Juniori U20 Tashkent, Uzbekistan aceeași distincție. 

  În iulie 2016, la Maratonul de la Hamburg, atletul Soare Nicolae Alexandru, 

legitimat la Clubul Sportiv Stiința Bacău și antrenat de Cristina Alexe a încheiat cursa pe 

locul 33, cu timpul 2:18:52 care a reprezentat cea mai buna performanță din cariera sa, 

înregistrată înainte de Rio 2016. Grație acestui rezultat, a obținut calificarea la Jocurile 

Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, baremul olimpic în proba masculină de maraton 

fiind – 2:45:00. 

 Sportul băcăuan are deja o tradiție bogată și reprezentanți cu renume 

mondial, el constituind de-a lungul timpului un motiv bine întemeiat de mândrie pentru 



  
municipiul nostru. Pentru că sunt oameni care fac performanță, doresc să le fim alături și 

astfel vă propun prezentul proiect de hotărâre. 

 Clubul Sportiv Știința din Bacău ne informează despre performanța sportivă 

deosebită pe care a obținut-o Soare Nicolae Alexandru și antrenorul acestuia, Alexe 

Cristina Ioana, prin participarea la Locurile Olimpice de la Rio de Janeiro. 

 Pentru acest rezultat, conducerea clubului ne solicită premierea sportivului 

și a antrenorului acestuia,  în conformitate cu sistemul de premiere aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 147/ 2008. 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 147/ 2008 s-a 

aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la 

cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, 

europene, mondiale şi olimpice, iar în baza acesteia se propune aprobarea premierii 

sportivului și a antrenorului  acestuia, pentru performanțe deosebite obținute.  

 Având în vedere cele de mai sus, supun atenției dumneavoastră următorul 

proiect de hotărâre. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
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SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
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RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind premierea unor sportivi de la diferite cluburi din 
municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a 

coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite 
 

 
 

 Prin hotararea autorităților deliberative ale administrației publice locale se 

pot aloca sume din bugetul local pentru premierea, în conditiile legii, a performanțelor 

deosebite obținute la competițiile sportive interne si internaționale oficiale . 

 Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea premierii unor sportivi de la 

diferite cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea 

unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite. Proiectul de 

hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, ale OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 

investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 

acte normative si prorogarea unor termene,  ale Ordinului Ministerului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului, 

precum și ale Legii nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului. 

  Având în vedere că proiectul de hotărâre respectă prevederile legislației în 

vigoare, poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
MARIANA ZAMFIR 

 
 

ȘEF SERVICIU  
DIANA ILIE 
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MUNICIPIULUI BACĂU 
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Nr. 186330/ 1 din 10.12.2021 

 
RAPORT 

 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău, a 
antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru 

performanțe deosebite 
 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
 
- Prevederilor art. 3 alin. (1) și ale art. 18^1 alin. (2) lit. « f » din Legea nr. 69/ 2000 a educaţiei 
fizice şi sportului, modificată și completată, care precizează : 
Art. 3 (1) Autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, 
precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul 
de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și 
sportului în comunitățile locale.  
Art. 18^1 (2) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume 
din bugetul local pentru: 
    f) premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obtinute la competițiile sportive interne și 
internaționale oficiale 
- Prevederilor art. 36 alin. (4) din OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene, care precizează: 
Art. 36 (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru 
sportivii și colectivele tehnice care au obtinut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale 
și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la 
olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru 
profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară  
- Prevederilor art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului, care precizează: 
Art. 7 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 
            v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi 
extraşcolare, în limita resurselor disponibile; 
- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederilor 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 
alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 
prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a 
ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare 
și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale 



  
celorlalți conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor 
președintelui consiliului județean, precum și a hotărârilor consiliului județean, în conditiile legii 
Art. 196 (1)  În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau 
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 
    a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, 
respectiv emiterii 
Art. 243 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile 
legii, următoarele atribuții: 
    a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv 
ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după 
caz; 
    b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”f” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 129  (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 
    d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local; 
 (7)  În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale 
și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
    f) sportul 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
NR. 186325 din 10.12.2021                                                             APROB, 
                                                                                                          PRIMAR 

                                                                             LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                                                                            
     
 
 
                                                           REFERAT 
  
 
 Având în vedere: 
- Adresa nr 150446/ 29.07.2021 înaintată de doamna Mazilu Adriana prin care ne anunță 
rezultatul obținut de fiul sau, Mazilu Ștefan-Fabian la Campionatul Național de echipe de 
copii și juniori – Șah clasic; 
- Adresa nr. 154488/ 17.08.2021 înaintată de Clubul Sportiv Știința din Bacău prin care 
solicită premierea sportivului Soare Nicolae Alexandru, precum și a antrenorului acestuia, 
Alexe Cristina Ioana; 
- Adresele nr. 186304/ 10.12.2021 si nr. 186306/ 10.12.2021 înaintate de Clubul Sportiv 
Municipal Bacău prin care solicită premierea sportivei Pană Cosmina Adriana și a 
antrenorului Călin George; 
- Adresele nr. 157358/ 30.08.2021, nr. 172302/ 22.10.2021, nr. 172300/ 22.10.2021, nr. 
184692/ 07.12.2021, nr. 184691/ 07.12.2021, nr. 184688/ 07.12.2021, nr. 184687/ 
07.12.2021, nr. 184684/ 07.12.2021 ale Sport Club Municipal Bacău prin care solicită 
premierea unor sportivi și a antrenorilor acestora; 
- Adresa Colegiului Național de Artă ”George Apostu” Bacău nr. 165694/ 29.09.2021 
prin care solicită premierea elevului Negurici Ștefan și a profesorului coordonator Stancu 
Emil Nicolae; 
- Prevederile HCL nr. 147/ 2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru 
rezultatele deosebite ale sportivilor legitimaţi la cluburile sportive din municipiul Bacău, 
la concursurile şi competiţiile sportive naţionale, europene, mondiale şi olimpice, 
modificată și completată; 
- Prevederile Legii nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată și completată; 
- Prevederile HG nr. 1447/ 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 
sportivă, modificată și completată; 
- Prevederile OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor 
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative 
si prorogarea unor termene; 
- Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului,  
 



  
propun inițierea unui proiect de hotărâre privind  aprobarea premierii unor sportivi de la 
diferite cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, precum și recompensarea 
unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe deosebite, după cum urmează: 
 
A. 
 
Nr. 
crt. 

Clubul sportiv Nume, prenume 
sportiv/antrenor 

Distincția 
obținută 

Competiție/ 
campionat 

Valoarea 
premiului 

propus 
(LEI) 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport Club 
Municipal 

Bacău 

Cozma Ștefan Loc II Campionatele 
Europene de 

Natație – 
juniori Roma – 

Italia 

3700 
2 Galeru Ovidiu Antrenor 3700 

3 Denis Mihai            Loc I Campionat 
National 

Individual 
juniori Lupte 

Greco-Romane 
Targu Mures 

1000 
4 Tașcă Sorin Antrenor 1000 
5 Botez Igor Andrei Loc I 1000 
6 Botez Irinel Antrenor 1000 
7 Cojoc Vasile Loc I 1000 
8 Butucaru Ioan Antrenor 1000 
9 Ali Gean Loc I 1000 
10 Matache Cătălin Antrenor 1000 
11 Denis Mihai Loc I  

 
 
 
 
 
 

Campionat 
Național 

Echipe Seniori 
lupte greco-

romane 
Reșița 

1500 
12 Butucaru Ioan Antrenor 1500 

13 Horătău Teodor Loc I 1500 

14 Pal Claudiu Loc I 1500 
15 Solomon 

Alexandru 
Loc I 1500 

16 Matache Cătălin Antrenor 1500 

17 Manolache 
Răzvan 

Loc I 1500 

18 Botez Igor  Loc I 1500 

19 Cojocari 
Gheorghe 

Loc I 1500 

20 Cojoc Vasile Loc I 1500 

21 Bezman Daniel Loc I 1500 

22 Buhăianu Ionuț Loc I 1500 

23 Berei Lenard Loc I 1500 

24 Ciobanu Andrei Loc I 1000 



  
25 Călin George Antrenor Campionat 

Național 
Tineret U23 

Bascov 

1000 

26 Ciobanu Andrei 
Cosmin   

Loc III Campionatele 
Europene de 

Juniori /Tineret 
U23 de la 

Rovaniemi - 
Finlanda 

3000 

27 Călin George Antrenor 3000 

28 Denis Mihai Loc I  
Campionatele 
Nationale de 
Seniori U23 

Lugoj 

1500 

29 Botez Igor Andrei  Loc I 1500 

30 Cojoc Vasile  Loc I 1500 

31 Șarban Ion Antrenor 1500 

32 Botez Irinel  Antrenor 1500 

33 Butucaru Ioan Antrenor 1500 

34 Club Sportiv 
Știința Bacău 

Soare Nicolae 
Alexandru 

participant Jocurile 
Olimpice de la 

Rio 

2500 

35 Alexe Cristina 
Ioana 

Antrenor 2500 

36  
 

Club Sportiv 
Municipal 

Bacău 

Pană Cosmina 
Adriana 

Loc II Campionatul 
European de 

Haltere Seniori 
Moscova-Rusia 

7400 

37 Călin George Antrenor 7400 

38 Pană Cosmina 
Adriana 

Loc II Campionatul 
Mondial de 

Haltere Juniori 
U20, Tashkent-

Uzbekistan 

10000 

39 Călin George Antrenor 10000 

40  Mazilu Ștefan-
Fabian 

Loc I Campionatele 
Naționale pe 
Echipe de Copii 
și Juniori-Șah 
Clasic Iași 

750 

TOTAL 92450 
 
B. Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău - Olimpiada Națională de 
interpretare muzicală -  elev Negurici Ștefan – 1000 lei 
Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău - Olimpiada Națională de interpretare 
muzicală -  profesor coordonator Stancu Emil Nicolae – 1000 lei 



  
 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să inițiați un proiect de hotărâre 
privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău, a 
antrenorilor acestora, precum și recompensarea unui elev și a coordonatorului acestuia, 
pentru performanțe deosebite și alocarea de la bugetul local a sumei de 94450 lei pentru 
acordarea premiilor. 
 Vă mulțumesc! 
 
 
 

ȘEF SERVICIU 
DIANA ILIE 
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       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, vă transmitem proiectul de hotărâre privind aprobarea 

premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău, a antrenorilor acestora, 

precum și recompensarea unui elev și a coordonatorului acestuia, pentru performanțe 

deosebite în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până 

la data de 10.12.2021 să le depuneți la Secretarul General al Municipiului Bacău. 
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