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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea premierii sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club  

Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe 
deosebite 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

        Având în vedere:  
 
- Adresa nr. 578/ 17.03.2023 înaintată de Sport Club Municipal Bacău și înregistrată la 
Primăria Municipiului Bacău cu nr. 125483/ 17.03.2023 prin care solicită premierea 
corespunzătoare a sportivului Mihai Denis-Florin și antrenorului acestuia, Butucaru Ioan; 
- Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 125483 din 21.03.2023; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 126467 din 21.03.2023; 
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 
- HCL nr. 180/ 29.04.2022 de aprobare a Regulamentului privind acordarea unor premii 
sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la acțiunile 
sportive internaționale și naționale oficiale; 
- 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 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza dispozițiilor 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 sportivului de la Sport Club Municipal Bacău, Mihai Denis 
– Florin și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, fiecare cu suma de 40.000 lei, pentru 
obținerea titlului de Campion european la Campionatul European de lupte greco – romane 
Seniori U23 de la București, România, desfășurat în perioada 13 – 17 martie 2023, potrivit 
sistemului de premiere. 



  
 
Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 
80.000 lei pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la articolul 1. 
 
ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcţia Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni. 
 
ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, 
Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Sport Club Municipal Bacău. 
 
ART. 5. 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 126467 din 21.03.2023 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Mihai Denis-Florin 
de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, 

pentru performanțe deosebite 
 

 

 Sport Club Muncipal Bacău a avut o evoluție continuu ascendentă, reușind 

să se impună printre unităţile de elită ale sportului de performanţă din ţara noastră, cu 

contribuţii deosebite la atletism, lupte greco-romane, box, gimnastică, sărituri în apă şi în 

alte ramuri sportive. 

 Prin adresa nr. 125483/ 17.03.2023 înaintată de Sport Club Municipal Bacău 

ne informează despre performanțele sportive deosebite pe care sportivul Mihai Denis-

Florin, antrenat de Butucaru Ioan, le-a obținut în perioada 13 - 17.03.2023 la Campionatul 

European de lupte greco – romane Seniori U23 de la București, România, acesta cucerind 

titlul de campion european la stilul lupte greco romane, categoria 55 kg. 

  Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 180/ 2022 s-a 

aprobat Regulamentul privind acordarea unor premii sportivilor și antrenorilor acestora 

care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale 

oficiale, iar în baza acesteia se propune aprobarea premierii sportivului și a antrenorului 

acestuia, pentru performanțele deosebite obținute.  

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

proiect de hotărâre.  

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU  
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
Nr. 126468/ 2 din 21.03.2023 
 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind premierea sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport 

Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru 
performanțe deosebite 

 
 

 
 Prin hotărârea 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 și internaționale oficiale . 

 Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea premierii sportivului Mihai 

Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru 

Ioan, pentru performanțele deosebite obținute. Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ 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 

 
 
 

 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr. 126468/ 1 din 21.03.2023 

RAPORT 
 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre privind premierea sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și 

a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, 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 Legii nr. 273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederilor art. 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. 125483 din 21.03.2023                                                             APROB, 
                                                                                                          PRIMAR 

                                                                             LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                                                                            
   
 
 
                                                           REFERAT 
  
 Având în vedere: 
-  Adresa nr. 125483/ 17.03.2023 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care 
solicită premierea corespunzătoare a sportivului Mihai Denis-Florin și antrenorului 
acestuia, Butucaru Ioan; 
- Prevederile HCL nr. 180/ 29.04.2022 de aprobare a Regulamentului privind acordarea 
unor premii sportivilor și antrenorilor acestora care au obținut performanțe deosebite la 
acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale; 
- Prevederile Legii nr. 69/ 2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată și completată, 
 
propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Mihai 
Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, 
pentru performanțele deosebite obținute la Campionatul European de lupte greco – 
romane Seniori U23 de la București, România, desfășurat în perioada 13 – 17 martie 2023, 
după cum urmează: 

- Mihai Denis-Florin și Butucaru Ioan, fiecare cu suma de 40.000 lei. 
 
 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să inițiați un proiect de hotărâre 
privind aprobarea premierii unui sportiv de la Sport Club Municipal Bacău și a 
antrenorului acestuia, pentru performanțe deosebite și alocarea de la bugetul local a sumei 
de 80.000 lei pentru acordarea premiilor. 
            
 Vă mulțumesc! 
 

ȘEF SERVICIU 
                                                                     DIANA ILIE 

                                                                                                                   
  

 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 126468 din 21.03.2023 
 
 

 

 

CĂTRE, 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 

 

 

       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 sportivului Mihai Denis-Florin de la Sport Club Municipal Bacău și a 

antrenorului acestuia, Butucaru Ioan, pentru performanțe deosebite, în vederea analizării 

şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 21.03.2023 să le 

depuneți la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

             LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                               NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
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