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H O T Ă R Â R E 

Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului  

„Cupa familiilor la pescuit”  2021 

 

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

având în vedere: 

-          Referat de aprobare nr.16687  din 08.07.2021 al Primarului municipiului Alexandria; 

-          Raportul comun de specialitate nr. 16690  din 08.07.2021 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 familiilor 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.______  din ____ iulie 2021 



JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

NR. 16690  din 08.07.2021 

  

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului 

 „Cupa familiilor la pescuit” 2021 . 

 

  

Prin expunerea de motive nr. 16687 din data de 08.07.2021, 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, destinat intregii familii. 

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 16 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 premiile  

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 familiilor 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. 16687din08.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului  

„Cupa familiilor 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 pentru intreaga familie. 

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 familiilor 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 


