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H O T Ă R Â R E 
  
 

Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la 
crap” – ediţia a II-a. 

   
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în 

vedere: 
- expunerea de motive nr. 7935 / 20.03.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr. 7936 / 20.03.2014 al Arhitectului Şef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile OUG nr. 23/2008 actualizată, privind pescuitul şi acvacultura;  
- prevederile HCL nr. 30 din 30.01.2014, privind aprobarea Bugetului General al municipiului 

Alexandria, pe anul 2014; 
- prevederile HCL nr. 31 din 30.01.2014 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, 

sportive şi de tineret ce se desfăşoară în municipiul Alexandria, în anul 2014; 
- prevederile art.36, alin. (1) din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a Administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi ale art. 115, alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 

Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

          Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la crap”- 
ediţia a II-a, balta Lazăr - Alexandria. 
          Art. 2. Se aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art. 3. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman 
pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Şef, Direcţiei Buget Finanţe 
Taxe şi Impozite şi Compartimentului Informaţii Publice pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                  CONSILIER,                                                                                      SECRETAR, 
       Mioara Andreea BROŞTEANU                                                           jr.  Iulian PURCARU                         
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JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
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NR. 7936 DIN  20.03.2014 
 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE  

 
Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la 

crap” – ediţia a II-a. 
 
1. NECESITATE 
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. 

2. OPORTUNITATE 
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 desfăşura pe parcursul a 72 de ore, începând joi 15 mai-ora 13.00 şi se va termina 

duminică, 18 mai-ora 13.00. Festivitatea de premiere va avea loc duminică 18 mai la ora 14.30.  

Locaţia de desfăşurare a concursului va fi balta Lazăr, iar taxa de participare de 300 lei de echipă va 

trebui achitată până la data de 01.05.2014. Plata taxei garantează locul pentru concurs. Se vor acorda premii 

de 2000, 1500, 1000, 1000 pentru locul 1, locul 2, locul 3, respectiv captura concursului. 

Sumele alocate concursului au fost aprobate prin HCL nr. 30 din 30.01.2014 privind aprobarea 

Bugetului General al municipiului Alexandria pe anul 2014. 

3. LEGALITATE 
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 acvacultura;  
- prevederile HCL nr. 30 din 30.01.2014, privind aprobarea Bugetului General al municipiului 

Alexandria, pe anul 2014; 
- prevederile HCL nr. 31 din 30.01.2014 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, 

sportive şi de tineret ce se desfăşoară în municipiul Alexandria, în anul 2014; 

Propunerea privind aprobarea organizării şi desfăşurării concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la 
crap” – ediţia a II-a, considerăm că este necesară, oportună şi legală, drept pentru care se va întocmi proiect 
de hotărâre în acest sens. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 

ARHITECT  ŞEF, 
MIHAIL MITROI 

DIREŢIA BUGET FINANŢE, TAXE ŞI IMPOZITE 
HARITINA GAFENCU 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
 

Priveşte: aprobarea organizării şi desfăşurării concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la 
crap” – ediţia a II a. 

 
 

 

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. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin 6 din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei 

publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către 

Arhitectul Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la aproparea organizării şi desfăşurării concursului 

de pescuit „Cupa Alexandriei la crap” – ediţia a II-a. Urmează ca, în conformitate cu prevederile      

art. 36 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 

completările ulterioare proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie, să fie supus spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 
P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 
 


