ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea premierii sportivilor cu rezultate excepţionale la Campionatele
Mondiale şi Europene de juniori 1 - canotaj
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prermern
sportivilor cu rezultate excepţionale la Campionatele Mondiale şi Europene de juniori 1- canotaj,
având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Centrul Informatii Cetăţeni. precum şi
raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.
in baza prevederilor arte 36 alin. (6) lit, a) pct, 6 din Legea nr. 215/2001. republir ată. cu
moditicările şi completări le ulterioare.
în temeiul arte 45 alin. (2) din Legea administraţiei publ ice locale nr. 215/2001. republicată in
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007. cu modificările şi completări le
ulterioare,
HOT ĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru premierea sportivilor cu rezultate
excepţionale la Campionatele Mondiale şi Europene de juniori 1- canotaj. respectiv premii în bani in
sumă de 4800 lei net. iar diferenţa până la suma totală alocată va fi folosită pentru achiziţionarea de
articole sportive necesare premierii şi altor sportivi În activitatea cornpetitională:
• Mafiei Tabita, Locul I şi medalie de aur la Campionatul Mondial, Locul I şi
medalie de aur la Campionatul European - suma de 1200 lei net:
• Baleţchi Alina. Locul II şi medalie de argint la Campionatul Mondial. Locul III
şi medalie de bronz la Campionatul European - suma de 1000 lei net;
• Acsintc Irina. Locul Il şi medalie de ar,:int la Campionatul Mondial, Locul Iii )i
medalie de bronz la Campionatul European -- suma de 1000 lei net;
• Huc Ciprian, Locul III şi medalie de bronz la Campionatul Mondial, Locul 1 şi
medalie de aur la Campionatul European de tineret şi Locul 1\ şi medalie de
argint la Campionatul European de Juniori 1- suma de 800 lei net:
• Ciritel Cosmina, Locul III şi medalie de bronz la Campionatul Mondial. Locul I
şi medalie de aur la Campionatul European - suma de 800 lei net.
Art. 2. Suma alocată la art. 1 va fi asigurată din economiile realizate la acţiunile stabilite în
Anexa nr. 5 la HeL nr. 215/28.09.2017 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2017.

Art, 3. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Consilier, Bosovici Călin George

Botoşani,

Nr.

noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

PRIMARIA Ml:~IClP[ULCJ BOTOSANI
Nr.25920

din 13.11.2017
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MINISTERUL TINERETULUI

ŞI

SPORTULUI

•

CLUBUL SPORTIV

BOTOŞANI

Nr,694 din 06.11. 2017

DOMNULE PRIMAR,
Clubul Sportiv Botosani, reprezentat de director Roata Parasea Mia si
director adjunct Andrei Amos, va aduce la cunostinta ca in acest an, sportivii
sectiei de canotaj au participat cu rezultate exceptionale la Campinatele Mondiale
si Europene de juniori 1, prin prestatia lor numele Romaniei si al Botosaniului
ajungand in toate colturile lumii si ale Europei,
Va rugam sa analizati posibilitatea ca, in sedinta ordinara din luna noiembrie sa
evidentiati performantele acestor copii botosaneni si ale antrenorilor lor, care prin
munca, daruirea si persevereanta de care au dat dovada au ajuns sa fie cei mai buni
si printre cei mai buni din lume la ramura de sport pe care o practica,
Recunoasterea meritelor acestora prin acordarea unor diplome de excelenta si, in
limita posibilitatilor, a unor premieri sportivilor, ii va motiva si ii va determina pe
viitor, la urmatoarele competitii mondiale si, de ce nu, poate Jocurile Olimpice, asa
cum este si cazul altor 2 fosti sportivi botosaneni, premiati de catre Primaria
Botosani, Consiliul Local si de catre domnul primar Catalin Mugurel Flutur, in
anul 2010: luptatorul de greco-romane Alexuc Alin(locul 5 la Jocurile Olimpice
din 2016) si halterofila Aanei Andreea( locul 9 la Jocurile Olimpice din 2016)
Rugamintea noastra este ca festivitatea sa fie in luna noiembrie, deoarece dupa data
de 15 decembrie si pana la sarbatori, acesti sportivi se vor afla in perioada de
testari nationale, prezenta lor la aceste testari fiind obligatorie!

I

Competitii le internationale la care acesti sportivi au participat sunt:
Campionatul Mondial de canotaj - juniori 1 a avut loc in perioada 04-06 august, in
LITUANIA;
Campionatul European de canotaj - juniori 1 a avut loc in perioada 17-20 mai, in
GERMANIA;
Campionatul European de canotaj - tineret a avut I~c in perioada 01-03
septembrie, in POLONIA;
Canotorii botosaneni cu rezultate exceptionale la aceste competitii sunt:
I.MAFTEI TABITA - medalie de aur C.Mondial
- medalie de aur C.European
2.BALETCHI ALINA - medalie de argint C.Mondial
- medalie de bronz C.European
3.ACSlNTE IRlNA- medalie de argint C.Mondial
- medalie de bronz C.European
4. HUC CIPRIAN - medalie de bronz C.Mondial
- medalie de aur C.European de tineret
- medalie de argint C.European de juniori 1
5.CIRITEL COSMINA- medalie de bronz C.Mondial
- medalie de aur C.European
Antrenorii care i-au selectat, antrenat si pregatit pe acesti sportivi pentru
inalta performanta sunt:
1. BULIE IULIA - fosta vicecampioana olimpica si campioana mondiala de
canotaj;
2. BULIE GEORGE -- fost vicecampion mondial de juniori;
In speranta ca solicitarea noastra va avea raspuns favorabil, va multumim
anticipat!

Director adj unct,
prof. Andrei Amos

DOMNULE PRlMAR,
Clubul Sportiv Botosani, reprezentat de director Roata Parasea Mia, va
aduce la cunostinta ca, in data de 06.12.2017 , va avea loc premierea celor mai
buni sportivi ai clubului din acest an . Stiut fiind faptul ca in permanenta ati fost
alaturi de noi la acest eveniment deosebit pentru sportul botosanean, care
oglindeste munca sportivilor si antrenorilor , va rugam ca si de aceasta data sa ne
sprijiniti in premierea perfonnerilor nationali si internationali ai clubului prin
acordarea unei sume de bani, pe care o vom folosi la achizitionarea unor produse si
articole de imbracaminte pentru sportivi. Dorim ca impreuna, sa le oferim acestor
sportivi deosebiti niste sarbatori de iarna fericite.
Suma cu care va rugam sa ne sprijiniti este 5.000 lei,pe care o vom
repariza in mod egal pentru cumpararea pachetelor sportivilor, care ne-au
reprezentat cu onoare si succes la Campionatele Mondiale, Europene si Balcanice,
precum si a sportivi lor medaliati la Campionatele Nationale.
Este vorba despre apoximativ 50 de sportivi, care au performat in acest an si care
au facut ca numele municipiului Botosani sa fie auzit in toate colturile tarii, ale
Europei si ale lumii!
In speranta ca veti analiza si solutiona favorabil rugamintea noastra, va multumim
anticipat'
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