
                                                                        AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                           jr. Silvia-Elena Stanca   

         

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul 

Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de Natație şi Federaţia 

Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea organizării  

„Cupei României la înot, juniori, tineret, seniori”,  

în perioada 31 martie – 03 aprilie 2021 și 07 – 10 aprilie 2021 

 

  Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședința ordinară a 

lunii februarie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5596/15.02.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5597/15.02.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Adresa Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern nr. 

148/04.02.2021; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex 

Turistic de Natație; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul 

Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de Natație şi Federaţia Română de 

Nataţie şi Pentatlon Modern în vederea organizării „Cupei României la înot, 

juniori, tineret, seniori”, în perioada 31 martie – 03 aprilie 2021 și 07 – 10 

aprilie 2021, conform anexei. 

Art. 2 Se împuternicește Directorul Complexului Turistic de Natație, prof. 

Ciprian Prisăcaru să semneze Acordul de parteneriat care face obiectul 

articolului 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, 

Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte şi pentru comunicare, 

Secretarul General al Municipiului Târgoviște.       

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

  Red. M.L.U 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere 

raport de specialitate 

  19 februarie 2021 

Direcția Complex Turistic de Natație X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 
 



                                                                             APROBAT,  

                                                              PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                               jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind organizarea evenimentului sportiv „Cupa României la înot, juniori, 

tineret, seniori” la bazinul olimpic din cadrul Complexului Turistic de Natație 

Târgoviște 

 

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern ne solicită sprijinul în vederea 

organizării evenimentului sportiv  „Cupa României, juniori, tineret, seniori”, ce se va 

desfășura pe perioada lunii martie și lunii aprilie 2021, la bazinul olimpic din cadrul 

Direcției Complex Turistic de Natație, după cum urmează: 

- Perioada 31.03 - 03.04.2021 

- Perioada 07.04 -10.04.2021 

Această competiție este cuprinsă în calendarul competițional intern al Federației 

Române de Natație și Pentatlon Modern pentru anul 2021. 

Contribuția ce îi revine Municipiului Târgoviște, pin Direcția Compex Turistic 

de Natație pentru perioada desafășurarii evenimentului sportiv ”Cupa României, 

juniori, tineret, seniori” constă în punerea la dipoziția Federației Române de Natație și 

Pentatlon Modern (cu titlu gratuit) a bazinul olimpic și logistica necesară desfășurării 

(scaune, mese pentru arbitraj și secretariat, podium premiere, spatiu pentru sedința 

tehnică, banner, tricouri și apă pentru arbitri). Se mai asigură sportivilor accesul gratuit 

și cu o zi înaintea competiției, pentru pregătirea programelor de concurs. 

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern va asigura organizarea și 

suportul logistic privind organizarea competițiilor sportive, respectând măsurille 

privind prevenția împotriva îmbolnăvirii cu COVID-19, conform Ordinului comun al 

MTS și MS nr. 780/1432/2020. 

   Față de cele prezentate mai sus, se apreciază ca fiind necesară și oportună 

aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex 

Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern pentru 

organizarea evenimentului sportiv ”Cupa României, juniori, tineret, seniori”. 

 

DIRECTOR, 

prof.  Ciprian PRISĂCARU 

                                                                                            

 

                                                                SEF SERVICIU ADMINISTRATIV          

                   ec.  Dănuț MIHAI 



                                                                    APROBAT,  

                                                              PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                               jr. Daniel Cristian STAN 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Târgoviște 

prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de 

Natație și Pentatlon Modern pentru organizarea evenimentului sportiv 

„Cupa României, juniori, tineret, seniori” 

 

Direcţia Complex Turistic de Nataţie Târgovişte funcţionează în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte, este persoană 

juridică, înfiinţată ca serviciu public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

28/05.02.2016, având ca obiect de activitate şi organizarea de competiţii 

sportive şi punerea la dispoziţie a incintelor din cadrul Complexului turistic de 

nataţie. 

Dezvoltarea și promovarea sportului în România reprezintă interese 

comune ale Municipiului Târgoviște și Federației Române de Natație și 

Pentatlon Modern, creionate și materializate pentru a pune în valoare mișcarea 

sportivă din România și obținerea unor performanțe exponențiale, precum şi 

promovarea Municipiului Târgoviște, şi, implicit, a Complexului Turistic de 

Natație. 

În scopul susținerii inițiativelor naționale în ceea ce privește practicarea 

sportului de performanță, și nu numai, în urma solicitării Federației Române de 

Natație și Pentatlon Modern, atașată prezentei, propunem un parteneriat pentru 

organizarea evenimentului sportiv „Cupa României, juniori, tineret, seniori”, 

în perioadele 31.03 - 03.04.2021 și 07.04 - 10.04.2021, prin încheierea unui 

acord de parteneriat conform căruia Municipiul Târgoviște, prin Direcţia 

Complex Turistic de Nataţie Târgovişte să aibă urmatoarele atributii: 

-  Pune la dipoziția Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (cu titlu 

gratuit) bazinul olimpic și logistica necesară desfășurării „Cupei României, 

juniori, tineret, seniori” (scaune, mese pentru arbitraj și secretariat, podium 

premiere, spatiu pentru sedința tehnică, banner, tricouri și apă pentru arbitri); 

 



- Asigură sportivilor accesul gratuit cu o zi înaintea competiției, pentru 

pregătirea programelor de concurs. 

Menţionăm că această propunere vine ca urmare a faptului că, Federația 

Română de Natație și Pentatlon Modern a solicitat sprijinul Primăriei 

Municipiului Târgovişte, conform adresei ataşate la prezentul raport, luând în 

considerare condiţiile şi dotările de care dispune Complexul Turistic de Nataţie 

Târgovişte. 

Implicarea Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Târgovişte în acest 

proiect are ca scop atragerea sportivilor spre practicarea sportului, creşterea 

numărului de vizitatori şi promovarea imaginii Municipiului Târgoviște și a 

Complexului Turistic de Natație, dar și atingerea obiectivelor din proiectul de 

finanțare. 

Ca urmare a celor menţionate, propunem spre analiză şi aprobare 

încheierea unui acord de parteneriat, în perioada 31.03. - 03.04.2021 și perioada 

07.04. - 10.04.2021, cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern 

pentru organizarea la Târgoviște a evenimentului sportiv „Cupa României, 

juniori, tineret, seniori”. 

 

 

 

       VICEPRIMAR,                                                 Director D.C.T.N. Târgoviște                     

        jr.  Cătalin RĂDULESCU                     prof. Ciprian PRISĂCARU                                                                                                                     

 

 

 

 

            Biroul Contencios Juridic,                                         Șef serv.fin.contab.R.U. 

   jr. Elena Epurescu                                                         ec.Maria Zegheru 


