
                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare  

al C.S. Sparta Techirghiol, aprobat prin H.C.L. nr. 109/24.10.2016 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

24.02.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de dl. Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin,   

            Având în vedere: 

- adresa nr. 50/12.02.2020 a C.S. SPARTA TECHIRGHIOL,  

- H.C.L. nr. 109/2016 privind înfiinţarea Clubului sportiv orăşenesc de drept public „Club 

Sportiv Sparta Techirghiol”, 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, 

- Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 

- H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor 

Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, 

- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,  

 Văzând prevederile art. 119, alin. 7, lit.f, art.349, art. 353 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 In temeiul prevederilor art. 139, alin.3 lit.g din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcționare  

al C.S. Sparta Techirghiol, aprobat prin H.C.L. nr. 109/24.10.2016, după cum urmează: 

 “Cap. IV, Art. 16, pct.5 : 

h) Neparticiparea sportivului la un meci oficial sustinut de echipa de fotbal seniori , din 

oricare alt motiv decat o accidentare survenita la antrenament sau meci in cadrul Clubului Sportiv 

Sparta Techirghiol , se penalizeaza cu 25% din indemnizatia lunara a jucatorului , stabilita in 

Contractul de Activitate Sportiva , aferenta lunii in care s-a desfasurat meciul. 

i) Neparticiparea unui jucator la 3 meciuri oficiale sustinute de echipa de fotbal seniori a 

Clubului Sportiv Sparta Techirghiol in decursul unei luni calendaristice din alte motive decat cele 

mentionate la lit.h), poate duce la incetarea Contractul de Activitate Sportiva , decizia va apartine 

in totalitate conducerii clubului. 

 

Cap IV, Art. 17 : 

Art.17  DREPTURILE MANAGERULUI SPORTIV,ANTRENORILOR SI SPORTIVILOR 

Art.17.1  SECTIA FOTBAL 

a) Managerul Sportiv si antrenorii , vor beneficia de plata indemnizatiilor lunare stabilite 

de catre conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate Sportiva , conform legislatiei 

in vigoare , in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Techirghiol.  

b)  Antrenorii vor beneficia de prima in valoare de pana la 200 lei , in cazul castigarii unui 

meci oficial , atat pentru jocurile disputate pe teren propriu cat si pentru jocurile disputate in 

deplasare, sau pana la 100 lei in cazul rezultatului de egalitate obtinut in deplasare, de catre 

echipa de fotbal seniori . 
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c) Sportivii care fac parte din lotul echipei de fotbal seniori , vor beneficia de plata 

indemnizatiilor lunare stabilite de catre conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate 

Sportiva , conform legislatiei in vigoare , in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al 

Orasului Techirghiol. 

d) Componentii lotului de fotbal seniori care vor evolua din postura de titular vor beneficia 

de prima in valoare de 100 lei in cazul castigarii jocului , atat pentru jocurile disputate pe teren 

propriu cat si pentru jocurile disputate in deplasare , sau 50 lei in cazul rezultatului de egalitate 

obtinut in deplasare. 

e) Componentii lotului de fotbal seniori care vor evolua pe parcursul jocului din postura 

de jucator de rezerva , vor beneficia de prima in cuantum de 75% din valoarea primei atribuita 

unui jucator titular. 

f) Componentii lotului de fotbal seniori care nu vor evolua pe parcursul jocului,dar sunt 

inscrisi pe foaia de joc , beneficiaza de prima in cuantum de 50% din valoarea primei atribuita 

unui jucator titular. 

  

Art.17.2  SECTIA SAH 

a)Antrenorul Sectiei Sah va beneficia de plata indemnizatiei lunare stabilite de catre 

conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate Sportiva , conform legislatiei in vigoare, 

in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Techirghiol. 

 

Art.17.3  SECTIA JUDO 

a)Antrenorul Sectiei Judo va beneficia de plata indemnizatiei lunare stabilite de catre 

conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate Sportiva , conform legislatiei in vigoare, 

in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Techirghiol. 
 

Art.2 – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 109/24.10.2016 rămân valabile. 

Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Înregistrat cu nr. ……… / …………………  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr.50/12.02.2020   

 

 

CATRE : CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TECHIRGHIOL 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

Privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului 

Sportiv Sparta Techirghiol,aprobat in H.C.L. nr.109/24.10.2016 

 

Alaturat va inaintam spre aprobare modificarea si completarea Regulamentului de 

Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Sparta Techirghiol 

Temei legal :  H.C.L. nr.109/24.10.2016, Legea 69/2000 actualizata , H.G. nr.1447/2007, 

O.U.G. nr.25/2018 , Legea 227/2015 actualizata . 

 

1.  Propun completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv 

Sparta Techirghiol, Cap IV,Art. 16,pct.5 , aprobat in H.C.L. nr. 109/24.10.2016,cu urmatoarele 

puncte: 

h) Neparticiparea sportivului la un meci oficial sustinut de echipa de fotbal seniori , din 

oricare alt motiv decat o accidentare survenita la antrenament sau meci in cadrul Clubului Sportiv 

Sparta Techirghiol , se penalizeaza cu 25% din indemnizatia lunara a jucatorului , stabilita in 

Contractul de Activitate Sportiva , aferenta lunii in care s-a desfasurat meciul. 

i) Neparticiparea unui jucator la 3 meciuri oficiale sustinute de echipa de fotbal seniori a 

Clubului Sportiv Sparta Techirghiol in decursul unei luni calendaristice din alte motive decat cele 

mentionate la lit.h), poate duce la incetarea Contractul de Activitate Sportiva , decizia va apartine 

in totalitate conducerii clubului. 

 

2. Propun modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Clubului Sportiv Sparta Techirghiol, Cap IV, Art. 17, aprobat in H.C.L. nr. 109/24.10.2016, 

dupa cum urmeaza: 

 

Art.17  DREPTURILE MANAGERULUI SPORTIV,ANTRENORILOR SI SPORTIVILOR 

Art.17.1  SECTIA FOTBAL 

g) Managerul Sportiv si antrenorii , vor beneficia de plata indemnizatiilor lunare stabilite de 

catre conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate Sportiva , conform legislatiei in 

vigoare , in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Techirghiol.  

h)  Antrenorii vor beneficia de prima in valoare de pana la 200 lei , in cazul castigarii unui 

meci oficial , atat pentru jocurile disputate pe teren propriu cat si pentru jocurile disputate in 

deplasare, sau pana la 100 lei in cazul rezultatului de egalitate obtinut in deplasare, de catre 

echipa de fotbal seniori . 

i) Sportivii care fac parte din lotul echipei de fotbal seniori , vor beneficia de plata 

indemnizatiilor lunare stabilite de catre conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate 

Sportiva , conform legislatiei in vigoare , in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al 

Orasului Techirghiol. 

  

 

j) Componentii lotului de fotbal seniori care vor evolua din postura de titular vor beneficia 

de prima in valoare de 100 lei in cazul castigarii jocului , atat pentru jocurile disputate pe teren 
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propriu cat si pentru jocurile disputate in deplasare , sau 50 lei in cazul rezultatului de egalitate 

obtinut in deplasare. 

k) Componentii lotului de fotbal seniori care vor evolua pe parcursul jocului din postura de 

jucator de rezerva , vor beneficia de prima in cuantum de 75% din valoarea primei atribuita 

unui jucator titular. 

l) Componentii lotului de fotbal seniori care nu vor evolua pe parcursul jocului,dar sunt 

inscrisi pe foaia de joc , beneficiaza de prima in cuantum de 50% din valoarea primei atribuita 

unui jucator titular. 

  

Art.17.2  SECTIA SAH 

a) Antrenorul Sectiei Sah va beneficia de plata indemnizatiei lunare stabilite de catre 

conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate Sportiva , conform legislatiei in vigoare, 

in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Techirghiol. 

 

Art.17.3  SECTIA JUDO 

a) Antrenorul Sectiei Judo va beneficia de plata indemnizatiei lunare stabilite de catre 

conducerea clubului , in baza unui Contract de Activitate Sportiva , conform legislatiei in vigoare, 

in limita bugetului aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Techirghiol. 

 

 

 

Presedinte, 

Logofatu Costel-Remus 

 

 

 

 
 


