
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
                   PROIECT 

  
      HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unor fonduri, 
pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul 
2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Dolj 
 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 29.11.2018; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.187224/2018, rapoartele 
nr.189134/2018 al Serviciului Imagine și nr.189525/2018 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune alocarea de la bugetul 
local al Municipiului Craiova, a unor fonduri, pentru premierea sportivilor şi 
antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul 2018, în cadrul evenimentului "Gala 
Sportului Doljean", organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj; 
            În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată și art.3 alin.1 din Legea educației 
fizice și sportului nr.69/2000; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a sumei de 

40.000 lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor, prevăzuţi în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul evenimentului "Gala 
Sportului Doljean", organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj,  
în luna decembrie 2018. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 

Imagine vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
  

                INIŢIATOR,  AVIZAT, 
             PRIMAR,  SECRETAR, 
           Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 187224/16.11.2018 

 
 
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 40.000 
lei pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în 
anul 2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj 
 
 
A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an să răsplătim excelenţa în sport. 
Este cunoscut faptul că sportul este unul dintre cei mai buni ambasadori, iar 

performanţele obţinute de-a lungul timpului au făcut ca renumele Craiovei, alături de 
cel al României să fie recunoscut la nivel internaţional.  

Deoarece performanța sportivă are o puternică dimensiune socială, Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj organizează în luna decembrie 2018 “Gala 
Sportului Doljean“, manifestare în cadrul căreia vor fi premiaţi sportivii şi antrenorii 
legitimați la cluburile din Craiova, cu cele mai bune rezultate în anul 2018. 
 O performanţă majoră se obţine cu sacrificii mari - talentul nativ este dublat de 
ambiţie și multă muncă. Participarea la competiţii este foarte solicitantă pentru 
sportivi. Antrenamentele intense, alimentaţia adecvată, motivația şi voinţa nu sunt 
suficiente pentru a fi performant în acest domeniu. 

Orice sportiv poate realiza o performanță de succes, fie și numai în comparație cu 
prestațiile sale anterioare. De altfel, acesta este un motiv de mare importanță în viața 
sportivilor, mai ales în stadiile inițiale ale activității sau la niveluri competiționale 
mai puțin pretențioase.  

 Față de cele prezentate ataşăm la prezentul raport solicitarea Direcţiei Judeţene 
pentru Sport şi Tineret Dolj, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
183396/12.11.2018, precum și documentele justificative: centralizator, listă nominală 
soprtivi și antrenori propuși spre premiere. 

Suma de 40.000 de lei este necesară pentru premierea următoarelor categorii: 
- Cele mai bune performanțe sportive seniori 
- Cele mai bune performanțe antrenori seniori 
- Cele mai bune performanțe sportivi juniori 
- Cele mai bune performanțe antrenori juniori 

 În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educației fizice și 
sportului nr. 69/2000, art.5, alin.2 coroborat cu art.36, alin.2, lit. e , art. 36 alin. 6, lit. 
a, pct 5, 6 , art. 36 alin. 7, lit. a, art.44, alin.1, art.45, alin.2, lit.f din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 



 
 

273/2006, privind finanțele publice locale, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Municipal următoarele: 

   
1. alocarea din bugetul local al anului în curs a sumei de 40.000 lei, pentru 

premierea sportivilor și antrenorilor prevăzuți în anexa atașată la prezentul 
raport, în cadrul "Galei Sportului Doljean", care va avea loc în luna decembrie 
2018.  

 
 

 
                   Primar,                Șef Serviciu,    
             Mihail GENOIU    Marina ANDRONACHE  
   

 

 

 

 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr: 189134/ 20.11.2018 
                                                                                                      Se aprobă 

                                                                                                        Primar, 
                                                                                                Mihail GENOIU 
 
 
                                                                                               Director Executiv, 

                                                                                  Direcţia Economico – Financiară 
                                                                                                   Lucia ŞTEFAN 
 

RAPORT 

privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 40.000 lei 
pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul 

2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Dolj 

 
 
  A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an să răsplătim excelenţa în sport. 

Este cunoscut faptul că sportul este unul dintre cei mai buni ambasadori, iar 
performanţele obţinute de-a lungul timpului au făcut ca renumele Craiovei, alături de 
cel al României să fie recunoscut la nivel internaţional.  

Deoarece performanța sportivă are o puternică dimensiune socială, Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj organizează în luna decembrie 2018 “Gala 
Sportului Doljean“, manifestare în cadrul căreia vor fi premiaţi sportivii şi antrenorii 
legitimați la cluburile din Craiova, cu cele mai bune rezultate în anul 2018. 
 O performanţă majoră se obţine cu sacrificii mari - talentul nativ este dublat de 
ambiţie și multă muncă. Participarea la competiţii este foarte solicitantă pentru sportivi. 
Antrenamentele intense, alimentaţia adecvată, motivația şi voinţa nu sunt suficiente 
pentru a fi performant în acest domeniu. 

Este nevoie şi de pregătire psihologică pentru a mări capacitatea de concentrare, 
motivarea, echilibrul emoţional şi încrederea în sine. 

     Căutarea performanței are la bază nu numai fenomenul de emulație sau facilitare 
socială, ci și tendința spre perfecțiune a individului, care, chiar dacă nu-i depășește pe 
alții se poate depăși pe sine. Orice sportiv poate realiza o performanță de succes, fie și 
numai în comparație cu prestațiile sale anterioare. De altfel, acesta este un motiv de 
mare importanță în viața sportivilor, mai ales în stadiile inițiale ale activității sau la 
niveluri competiționale mai puțin pretențioase. Esențial este să-și fixeze de fiecare dată 
un scop superior rezultatului anterior. 

     Sportivul care este principalul subiect generator al performanței este definit de un 
număr foarte mare de atribute, dintre care unele sunt caracteristice pentru realizarea 
acesteia. El se poate dezvolta numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții atât în 
privința corelării interdependente a atributelor - însușiri, calități-aptitudini etc, cât și a 
determinantelor ambientale, sociale, materiale, pedagogice. 

Viața de sportiv înseamnă premii, diplome, recunoaștere, fani, călătorii, fericire, 
împlinire. Aceasta este ce se vede. Dar viața de sportiv are și o altă față. Marcată de 



durere, muncă, efort, bătălii cu propria persoană, sacrificii și accidentări. Pentru tot 
acest cumul de trăiri, emoții și efort, pentru beneficiul de imagine adus comunității, 
sportivii și antrenorii lor merită respectul, recunoașterea și aprecierea membrilor 
comunității. 

Față de cele prezentate ataşăm la prezentul raport solicitarea Direcţiei Judeţene 
pentru Sport şi Tineret Dolj, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 
183396/12.11.2018, precum și documentele justificative: centralizator, listă nominală 
soprtivi și antrenori propuși spre premiere. 

Suma de 40.000 de lei este necesară pentru premierea următoarelor categorii: 
- Cele mai bune performanțe sportive seniori 
- Cele mai bune performanțe antrenori seniori 
- Cele mai bune performanțe sportivi juniori 
- Cele mai bune performanțe antrenori juniori 

Menționăm faptul că în Nota de Fundamentare a Serviciului Imagine cu nr. 
5205/10.01.2018, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul 
Craiova pe parcursul anului 2018 articol bugetar 203030- Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii, nu a fost prevăzută o sumă pentru desfășurarea acestui eveniment, urmând ca 
evenimentul să fie decontat din sumele prevăzute la alte evenimente a a căror decontare 
se va face în anul 2019 – Revelion 2019. Ținând seama de considerentele mai sus 
enumerate, considerăm că un sprijin financiar din partea autorităților locale pentru 
sportivii și antrenorii Craiovei reprezintă un act de normalitate. 
         Toate persoanele propuse spre premiere de Consiliul Local sunt legitimate la 
cluburi  din municipiul Craiova și nu se regăsesc în lista de premiere a altor instituții. 

Precizăm că persoanele identificate în anexa 1 la prezentul raport vor intra în 
posesia premiilor începând cu ziua următoare desfășurării evenimentului, timp de trei 
zile de la casieria Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr.1, sediul Palace - 
parter. Persoanelor menţionate li se vor înmâna sumele corespunzătoare pe baza 
buletinului de identitate/certificat de naştere. 
  În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din Legea educației fizice și sportului 
nr. 69/2000, art.5, alin.2 coroborat cu art.36, alin.2, lit. e , art. 36 alin. 6, lit. a, pct 5, 6 , 
art. 36 alin. 7, lit. a, art.44, alin.1, art.45, alin.2, lit.f din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în 
conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale, propunem spre aprobare Consiliului Local Municipal următoarele: 

   
• alocarea din bugetul local al anului în curs a sumei de 40.000 lei, pentru 

premierea sportivilor și antrenorilor prevăzuți în anexa atașată la prezentul raport, 
în cadrul "Galei Sportului Doljean", care va avea loc în luna decembrie 2018.  

 

                Şef Serviciu,                                                                 Serviciul Imagine, 
       Marina ANDRONACHE                                                      Cătălin PRAJA 

       

 

Control Financiar Preventiv 

Nuți Marcu  
      



                                      

                                                                                                       ANEXA  
                                          

 

SPORTIVUL ANULUI 

2 persoane 

- Categoria seniori individual 

ANGHEL ALEXANDRA – 7000 lei  

CS Universitatea Craiova 

Campionat European Seniori - lupte loc 3 ind seniori 

Campionat Europea Seniori U23- lupte loc 3 ind Tineret U23 

Campionat Mondial seniori U 23- lupte loc 2 ind tineret U23 

 

- Categoria seniori sport de echipa 

ZAMFIR CRISTINA – 5000 lei 

SCM Craiova 

Cupa EHF – handbal, locul 1 echipe seniori 

Componentă lot național al României 

  

ANTRENORUL ANULUI 

1persoană 

Cimpoeru Aurel – 5000 lei 

CS Universitatea Craiova – antrenorul sportivei ANGHEL ALEXANDRA 

 



 

SPORTIVI JUNIORI SPORTURI OLIMPICE 

3 persoane 

 

 

Popescu Luiza – CSS Craiova – tenis de masa –2000 lei 

Antrenor – Georgescu Cătălin 

Loc 3 – echipe, Campionat European, Cluj Napoca – Romania 

 

Cristescu Ana Maria – CSM Craiova/LPS P.Trișcu Craiova – lupte – 2000 

lei 

Antrenor – Boboșca Valentin 

Loc 5 – ind, Campionat European, Skopje – Macedonia 

Loc 3 – ind, CampionatBalcanic, Sarajevo - Bosnia Herțegovina 

 

Durau Claudia – LPS PetracheTriscu Craiova – scrimă – 2000 lei 

Antrenor – Puiu Stefan 

Loc 3 – echipe, Campionat European, Sochi - Rusia 

 

 

SPORTIVI JUNIORI SPORTURI NEOLIMPICE 

1 persoană 

 

Veltan Mirela Maria – CS Bushi – Karate shotokan– WSF - 1400 lei 

Antrenor – TotâlcăIonel 

Loc 1 – echipe, Campionatul Mondialprobakumite, Istanbul –Turcia 

Loc 2 – echipe, Campionatul Mondialprobakata, Istanbul –Turcia 

Loc 3 – ind, Campionatul Mondialprobakata, Istanbul –Turcia 

Loc 3 – ind, Campionatul Mondialprobakumite shobu ippon, Istanbul –Turcia 

Loc 3 – ind, Campionatul Mondialprobakumite shobuSanbon, Istanbul –Turcia 

Loc 2 – echipă, Campionatul Mondialprobakata, Istanbul –Turcia 

Loc 2 – echipă, Campionatul Mondialprobakumite, Istanbul –Turcia 

 

 

PREMII SPECIALE 

1persoană 

Balaci Vanessa – CS Universitatea Craiova / LPS PetracheTriscuCraiova  –

atletism– 1500 lei 

Antrenor – BugiulescuNicusor 

Loc 6 – echipe, Campionat European, probaștafetă Gyor –Ungaria 



 

SPORTIVI VETERANI 

1 persoană 

 

Bușcă Marius–CSM Craiova – atletism– 1500 lei 

Loc 2 ind, Campionatul European Master, semimaraton 

 

ANTRENORI juniori 

7 persoane 

Voinea Mihai - CS Universitatea Craiova  antrenor Riciu Cleonia– 1300 lei 

Georgescu Cătălin - CSS Craiova antrenorPopescu Luiza – 1300 lei 

Boboșca Valentin - CSM Craiova/LPS PetracheTrișcu Craiova - Cristescu Ana 

Maria– 1300 lei 

Puiu Stefan– LPS PetracheTriscu Craiova- Durau Claudia– 1300 lei 

Săvoiu Daniel – C.N.Nicolae Titulescu – antrenor lot național de volei, U18– 

1300 lei 

BugiulescuNicusor- CS Univ.Craiova / LPS P.TriscuCraiova -Balaci Vanessa – 

1300 lei 

TotâlcăIonel - CS Bushi, antrenor sportive Manta Irina Bianca, Veltan Mirela 

Mariac– 1300 lei 

 

SPORTIVI SENIORI SPORTURI NEOLIMPICE 

1persoană 

 

 

Iordache Luiza - CS Universitatea Craiova – karate WSF– 2000 lei 

Antrenor - Mitroi Geri 

Locul I – ind, Campionatul Mondial de karate Shotokankumite shobu ippon 

50kg, Istanbul - Turcia 

Locul 3 – ind, Campionatul Mondial de karate Shotokan, kumite shobusanbon 

50kg, Istanbul - Turcia 

Locul 2 – echipe, Campionatul Mondial de karate Shotokan, kata, Istanbul –

Turcia 

 

 

ANTRENORI SENIORI 

1persoană 

 

Mitroi Geri- CS Universitatea Craiova-antrenorulsportivilorGogoloși B, 

Iordache G, Iordache L, Mitrică I, Rombu A.– 1500 lei 

 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Nr.189525/21.11.2018 
 
 
 

 

RAPORT DE AVIZARE, 
 

 Având în vedere: 
 
 - Expunerea de motive a Serviciului Imagine nr.  187224 din data de  
20.11.2018 și Raportul Serviciului Imagine nr.189134  din data de  20.11.2018 

privind alocarea din bugetul local al anului în curs a sumei de 40.000 lei net, pentru 
premierea sportivilor și antrenorilor prevăzuți în anexa atașată la raportul sus 
menționar, în cadrul "Galei Sportului Doljean", care va avea loc în luna decembrie 
2018. 
 -Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 -Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 -Legea Educației fizice și sportului nr. 69/2002, republicată, 
 -Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 

 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
 

 Propunerea formulată de Serviciul Imagine prin Raportul nr.189134/2018     
privind alocarea din bugetul local al anului în curs a sumei de 40.000 lei net, pentru 

premierea sportivilor și antrenorilor prevăzuți în anexa atașată la raportul sus 
menționar, în cadrul "Galei Sportului Doljean", care va avea loc în luna decembrie 
2018, din articolul bugetar 203030- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii. 
 
 

 

 
 

 Director Executiv,       Întocmit,  
 Ovidiu Mischianu       c.j. Iulia Lavinia Defta 
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