
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului 

„Cupa pensionarilor la pescuit” 2021

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 16293 din 05.07.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 16294 din 05.07.2021 al Direcţiei Economice şi 

Direcției Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 83 din 19 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului general al 

municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 25 din 24.01.2021 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-

artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria pe anul 2021;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “b” , alin (7), lit. “d”, „e” si „f” din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă organizarea şidesfăşurarea concursului „Cupa pensionarilor la pescuit”
2021 la balta PURICEL - Poroschia.

Art. 2. Se aprobă regulamentul privind organizarea şidesfăşurarea concursului, conform 
anexei, careface parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. . Prin grijaSecretarului General al Municipiului Alexandria prezentahotărâreva fi 
transmisăInstituțieiPrefectuluiJudețuluiTeleormanpentruverificarealegalității, 
PrimaruluiMunicipiului Alexandria, DirecțieiEconomică - BiroulCultură, Sport, 
TineretșiDirecțieiJuridicComercial, pentrucunoaștereșipunereînaplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,SECRETAR GENERAL,
PANAGOREŢ Ioana     Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr. 181 din 26 iulie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 12294 din 05.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului

„Cupa pensionarilor la pescuit” 2021 .

Prin expunerea de motive nr. 12293 din dată de 05.07.2021, Primarul Victor Drăguşin 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea şidesfăşurarea concursului de 
pescuit „Cupa pensionarilor la pescuit” 2021.

Scopul concursului este promovarea pescuitului sportiv modern, de tip „catch &release”, în 
rândul pescarilor şi dezvoltarea unei ramuri sportive care capătă din ce în ce mai multă răspândire, 
oferind totodată şi o modalitate de recreere.

Pescuitul sportiv este o întrecere sportivă, în care competitorii sunt pescari amatori şi în care 
se adoptă şi se respectă un set standard de reguli şi care nu presupune un scop pecuniar explicit.

Concursul se va ține în dată 23 august, în 12 ore începând cu ora 08.00 şi se termină la ora 
20.00.

Locaţia de desfăşurare a concursului va fi baltă PURICEL - Poroschia. Se vor acordă premii 
de 500, 300, 100, 200 pentru locul 1, locul 2, locul 3, respectiv captura concursului și premii de 
participare.

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de 
următoarele prevederi de acte normative:

- prevederile OUG nr. 23/2008 actualizată, privind pescuitul şi acvacultură;
- prevederile HCL nr. 83 din 18 martie 2021, privind aprobarea Bugetului General al 

municipiului Alexandria, pe anul 2017;
Luând în considerare că cele prezentate mai sus sunt legale și s-au făcut în baza prevederilor 

art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României s-a întocmit raportul comun de specialitate cu privire 
la organizarea şidesfăşurărarea concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2021, propunem spre 
dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre împreună cu întreagă documentație, Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic,Comercial
Director, Director,

Haritina Gafencu PostumiaChesnoiu

Biroul Cultură, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 16293din02.07.2021

REFERAT DE APROBARE
Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului 

„Cupa pensionarilor lapescuit” 2021

Scopul concursului este promovarea pescuitului sportiv modern, de tip „catch &release”, în 
rândul pescarilor şi dezvoltarea unei ramuri sportive care capătă din ce în ce mai multă răspândire, 
oferind totodată şi o modalitate de recreere.

Pescuitul sportiv este o întrecere sportivă, în care competitorii sunt pescari amatori şi în care 
se adoptă şi se respectă un set standard de reguli şi care nu presupune un scop pecuniar explicit.

Propunerea de aprobare a organizării manifestarilor este oportună, legală și necesară și în 
conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, propun următorul proiect de hotărâre: aprobarea 
organizariişidesfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2021

DirecțiaJuridicComercialîmpreună cu DirecțiaEconomicăprinBiroulCultură, Sport, 
TineretvaîntocmiRaportul de specialitatepe care îlvorsusţineînfațaComisiilor de specialitate, 
spreavizare.

Proiectul de hotărâre însoțit de Referatul de aprobare va fi prezentat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

P R I M A R ,
VICTOR DRĂGUŞIN



Judeţul Teleorman Anexă la HCL nr. 181din 26 iulie 2021
Consiliul Local

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞIDESFĂŞURAREA CONCURSULUI
„CUPA PENSIONARILOR LA PESCUIT” 2021

- La concurs se pot înscrie numai pensionari sau pensionare cu domiciliul în municipiul 
Alexandria

- Înscrierea se va face pe baza de BI/CI și talonul de pensie.
- LOCURI DISPONIBILE : 20 de locuri pentru echipe de maxim 3 persoane.
Concursul se va desfăşura pe baltă PURICEL – Alexandria, jud. Teleorman.
- Concursul se va ține în dată 23 august, în 12 de ore începând cu ora 08.00 şi se termină la 

ora 20.00.
Dacă o echipă înţeapă un peşte în ultimele minute are la dispoziţie 15 minute după ora 20.00 

să-l scoată.
Adunarea pe baltă se face în ziua concursului, la ora 07.00, tragerea la sorţi la ora 07.30. Dacă 

o echipă întârzie, un arbitru va trage la sorţi pentru această.
La ora 08.00 începe pescuitul efectiv.
Festivitatea de premiere în ziua încheierii concursului la ora 20.30.
- La terminarea concursului, masă festivă oferită de organizatori.
Relaţii la tel. : 0787 626435
- Echipele vor fi formate din maxim 3 pescari pensionari – bărbați sau femei.
- Se va întocmi un singur clasament bazat pe CANTITATE. În caz de egalitate, câştigă 

echipa cu cel mai mare peşte prins din totalul general.
Se premiază locul I , II , III la general şi Captura Competiţiei.
Peştele declarat captura competiţiei nu intră în totalul general, echipa hotărând dacă intră la 

captura sau la totalul general.
Se punctează toate tipurile de peste.

- Se vor acordă următoarele premii :
Locul I – 500 lei

Locul II – 300 lei
Locul III – 100 lei

Captura - 200 lei
Premii de participare

Premiile se pot cumula. Se cumulează captura cu oricare premiu.
- Cele 4 echipe premiate vor primi cupe, medalii şi diplome pentru fiecare membru al 

echipei. Toţiparticipanţii vor primi medalii şi diplome.
- Concursul se va desfăşura indiferent de numărul de echipe înscrise, valoarea premiilor 

ramânândaceeaşi !
I. CONDIŢII DE PESCUIT



A. Se pescuieşte cu 4 lansete de echipă. Se pot ţine în stand mai multe lansete de rezervă gata 
de atac, încărcate, dar separat de celelalte 4 (ELIMINARE).

B. Se poate folosi la cârlig orice fel de momeala.
C. Este permisă folosirea momitorului. Se poate pescui cu plumb de orice formă, dar să fie de 

minim 50 de grame.
D. Se poate pune pastă sau nadă pe plumb sau momitor.
E. Pescuitul se face cu un singur cârlig pe montură. Este OBLIGATORIU pescuitul cu fir 

ataşat cârligului. Este OBLIGATORIE folosirea monturilor care să permită eliberarea crapilor în caz 
de ruptură ( montură culisantă sau cu plumb pierdut) (ELIMINARE). Este strict interzis pescuitul la 
“BOMBĂ” sau cu mai mult de 1 cârlig (ELIMINARE).

F. Se pescuieşte doar în faţa standului, locul de pescuit fiind balizat şi se pot folosi max. 2 
markere, eventual luminoase.

G. Este interzis pescuitul în afara standului.
H. Echipele sunt OBLIGATE să fie dotate cu saci de crap (minim10) , saltea de primire de 

mărime mare şi spray pentru tratarea crapilor. Concurenţii trebuie să manevreze cu grijă crapii pe mal 
pentru a evita rănirea sau moartea acestora.

I. Se poate intră în apă până la genunchi la scoaterea peştelui sau pentru a lega peştii la apă mai 
adâncă, în caz de caniculă.

J. Concurenţii nu au voie să facă gălăgie şi să deranjeze vecinii de stand (ELIMINARE) . Se 
pot primi vizite până la ora 20.

II . NĂDIREA
A. Folosirea năzii de origine animală ( vie ) este STRICT INTERZISĂ (ELIMINARE).
B. Este permisă numai nădirea manuală. Se pot folosi bastonul de nădire ( cobra ), cupa de 

nădire, catapulta, praştia, praştia tip tripod, rachetă de nădireşi accesoriile PVA ( fire, pungi, saci 
solubili ). Este INTERZISĂ folosirea sonarului şi a bărcii de nădit (ELIMINARE).

C. Porumbul pentru nădit trebuie să fie obligatoriu fiert.
D. Nadirea este permisă numai pînă la limita balizelor, depășirea limitei este strict interzisă ,cei 

care vor încalcă regulă vor fi sancționați cu avertisment,la a două abatere se va proceda la diminuarea 
cantității cu 10 kg,pentru fiecare depășire voită a limitei.

III . CÂNTĂRIREA
A. Se punctează orice fel de peste capturat.
B. La fiecare cântărire participă şi semnează în dreptul fiecărei rubrici arbitrii.
C. Cântărirea se face de 2 ori pe zi, iar semnăturile se fac în dreptul fiecărei cântăriri. La 

cantărire va fi prezent obligatoriu un membru al unei echipe vecine, care va semna pentru 
confirmarea corectitudinii cantatiri. Într-un sac mare se pot păstra 2 crapi de până la 2 kg , sau un 
singur crap de peste 2 kg.

D. Se pot chema arbitrii pentru cântărire suplimentară dacă un exemplar are peste 10 kg. În 
cazul capturării amurilor, concurenţii vor solicită imediat cântărirea de către arbitrii a acestora.

E. Este OBLIGATORIE păstrarea crapilor în condiţii cât mai bune în saci. Dacă o echipă 
prezintă la cântărire un crap mort această va fi depunctată cu 20 kg . La a două abatere echipa va fi 
eliminată din concurs. Crapii se pot păstra în afară standului acolo unde situaţia impune, sunt 
posibilităţi, şi cu acordul arbitrului. Echipele sunt OBLIGATE să cântărească toţi crapii prinşi. NU 
este voie să se reţînăpeştii în sac decât până la primul cântar oficial.

F. Arbitrii sunt obligaţi să aplice regulamentul, să se autosesizeze când este cazul şi să noteze 
avertismentele pe foaia de arbitraj ( altfel avertismentul nu este valabil).



G. Dacă vor interveni alte probleme care nu sunt trecute în acest regulament, se va lua o 
hotărâre împreună cu reprezentanţii organizatorilor şi a arbitrilor în decurs de o oră de la semnalarea 
problemei.

H. Contestațiile pot fi aduse la cunoștiință arbitrului principal DOAR în scris și în cel mult o 
ora de la consumarea faptei, această în cazul în care arbitrul nu se autosesizează.

IV. ALTE PRECIZARI
A. Standurile sunt marcate terestru, iar sectorul pe apă, de regulă, balizat. Echipamentultrebuie 

montat în totalitate în interiorul standurilor. Maşinile vor sta în locurile stabilite deorganizatori. Nu 
este permisa circulatia pe timpul concursului cu autoturismele. Făcutul focului în stand se face numai 
sub supraveghere din partea membrilor echipei şi cumăsuri de prevenire a incendiilor. Este 
INTERZIS să se facă focul pe timp de noapte. Fumătoriisă fie atenţi la probleme de prevenire a 
incendiilor. Părăsirea standului se face în situaţiileşiconform precizărilor organizatorilor.

B. Este INTERZIS scăldatul în lac.
C. Asistenţa medicală se face prin grija fiecărei echipe. La arbitrii se vor găsi unele 

materialemedicale : pansamente, feşe, spirt, vată etc.dar strict numai pentru primul ajutor.
D. În caz de forţă majoră, concursul se poate reprograma, întrerupe sau declara câştigător 

celcare a prins cel mai mult peşte sau captura, dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la 
începereaconcursului. Dacă nu au trecut 24 de ore, concursul se poate întrerupe şi reprograma, dar 
lareluare concurenţiiîşi păstrează locurile iniţiale. Concursul reprogramat reîncepe din minutul 
1,neţinîndu-se cont de peştii care s-au prins în etapa anterioară.

E. Concurenţii sunt rugaţi să lase standul în perfectă stare de curăţenie la final, fără coji 
deseminţe, chiştocuri de ţigări sau alte urme ale « civilizaţiei ».

F. Inainte de inceperea concursului, arbitrii vor verifica prezenta saltelei de receptie, 
aminciocului ecologic, a celor 10 saci obligatorii, a saltelei de primire, a spray-ului 
dezifectantprecum si a monturilor care sa permita eliberarea rapida a crapului in caz de ruptura. 
Echipelecare nu detin echipamentul corespunzator vor incepe concursul mai tarziu, cand vor 
remediasituatia.La incheierea concursului, arbitrii verifica starea de curatenie a standurilor.

G. Retragerea ( părăsirea ) concursului – conform precizărilor arbitrului de comun acord 
cuorganizatorii.

Organizatorii își rezervă dreptul de a opera unele modificări, impuse de evoluția evenimentelor.

Prin înscrierea/participarea la concursuri, participanții se obligă să respecte normele 
în vigoare anti COVID 19, nerespectarea acestora sau a indicațiilor organizatorilor, în acest 
sens, duc la descalificarea participatilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova înainte de desfăşurarea evenimentelor, 
în timpul şi după finalizarea acestora, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi 
televiziune în scopuri necomerciale evenimentul şiparticipanţii.

Înscrierea/participarea în cadrul concursurilor sau evenimentelor desfășurate, atrage 
de la sine și acordul perticipantilor pentru folosirea imaginilor în scopuri de promovare și 
prezentare, necomerciale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,

PANAGOREŢ Ioana 




