Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro
Nr. 213/17.07.2018

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la :„completarea art. 15 din Regulamentul de Organizare si
Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 66 din 27.03.2018”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data
de ------------------------------------------

Având în vedere :
initiativa Viceprimarului municipiului Slatina prin expunerea de motive
numarul
- referatul de specialitate Clubului Sportiv Municipal Slatina inregistrat la
numarul ............./.......................
- prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 66 din
27.03.2018 referitoare la aprobare Regulament de Organizare si Functionare
al Clubului Sportiv Municipal Slatina,
- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- avizul favorabil al Comisiei juridica si de disciplina, din cadrul Consiliului
Local al municipiului Slatina;
In temeiul art. 36 alin. (9) , coroborat cu art. 45 alin. (1) si art. 115 alin (1) lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Incepand cu data prezentei, art. 15 din Regulament de Organizare si
Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 66 din 27.03.2018, se completeaza si
va avea urmatorul continut:
„Art.15. (1)Clubul sportiv Municipal Slatina are următoarele secţii pe
ramură de sport afiliate la federaţiile sportive naţional :
- Atletism
- Box
- Handbal
- Fotbal
- Lupte
- Karate
- Tenis de masă

(2)Înfiinţarea/desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport în cadrul Clubului
Sportiv Municipal Slatina se face prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului
Slatina, la solicitarea clubului sau la propunerea federaţiilor sportive naţionale de
specialitate.
(3)În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, Clubul Sportiv
Municipal Slatina întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele
federaţiilor sportive naţionale de specialitate, conform procedurii stabilite prin
statutul acestora.
(4)Desfasurarea competitiilor sportive pe echipe din cadrul Ligii Nationale
se va face in locatii special amenajate in acest scop, iar accesul publicului va fi
permis pe baza de bilet de intrare sau abonament.
(5)
Contravaloarea unui bilet de intrare este de 5 lei /persoana /meci.
(6)
Abonamentul va fi eliberat pe editie campionat 2018 - 2019 si va fi
de 100 lei.
(7)
Modificarea tarifelor aferente biletelor de intrare si abonamentelor se
face de care Consiliul Local al municipiului Slatina.
(8)
Sumele obtinute din vanzarea biletelor de intrare si abonamentelor se
face venit propriu la Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal
Slatina finantat integral din venituri proprii.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al
municipiului Slatina nr. 66 din 27.03.2018 referitoare la aprobare Regulament de
Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina, raman
neschimbate.
Art.3. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarare ;
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Secretarul Municipiului Slatina;
- Administratorul Public;
- Clubul Sportiv Municipal Slatina;

Iniţiator,
VICEPRIMAR
VILCELEANU GIGI ERNES

În baza art. 117, lit.”a” din Legea 215/2001,
republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
avizez prezentul proiect de hotărâre
Secretarul municipiului Slatina,
MIHAI ION IDITA

CAPL PO 01/F2

Anexa nr. 1 la proiectul nr …......../.......................
Fundamentare stabilire tarif bilet acces si abonamente
Clubul Sportiv Municipal Slatina, este structura sportiva de interes local cu personalitate
juridica, de drept public, infiintat ca institutie publica in subordinea Consiliului Local al municipiului
Slatina, prin HCL 169/2009, in temeiul Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
CSM Slatina, isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cele
ale prezentului Regulament de organizare si functionare.
CSM Slatina are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor proprii, in consens cu
strategiile si politicile sportive ale autoritatilor locale, concepute pentru a raspunde comenzilor sociale,
nevoilor comunitatii slatinene.
Scopul il constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de
dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Slatina, pregatirea sportiva si participarea
sportivilor la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competitii si evenimente
sportive, in baza regulamentelor si statutelor federatiilor sportive nationale.
Scopul il constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de
dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Slatina, pregatirea sportiva si participarea
sportivilor la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competitii si evenimente
sportive, in baza regulamentelor si statutelor federatiilor sportive nationale.
Obiectivul sectiei de handbal feminin in editia de Campionat 2017-2018, a fost mentinerea in
liga a tarii - Liga Nationala – Liga Florilor – handbal feminin si formarea unei echipe tinere si
competitive care sa practice un joc spectaculos pentru a aduce in sala de sport LPS SLATINA un
public numeros. In urma evolutiei bune pe toata durata desfasurarii editiei de campionat, obiectivul
fiind atins, urmatorul obiectiv este identic, si anume, mentinerea pe prima scena handbalistica a tarii in
editia de Campionat 2018-2019.
Odata cu prezenta in Liga Nationala, se impun o serie de masuri sportive, organizatorice,
economico-financiare, etc., drept pentru care la nivelul clubului s-a luat hotararea ca la toate
competitiile sportive din organizare proprie (sustinute acasa) de catre echipa de handbal feminin ,
intrarea sa se faca pe baza de bilete de acces sau abonamente, in sala de sport a Liceului cu Program
Sportiv, avand o capacitate de 200 locuri.
Studiind piata, in ceea ce priveste tarifele de intrare de la echipele participante in Liga
Nationala si tinand cont ca o competitie desfasurata acasa presupune costuri in suma estimativa de
9.500 lei (baremuri arbitraj + observatori FRH, organizare interna sala sport, protocol oficiali, protocol
sedinta tehnica + conferinta presa, vestiare sportivi, trusa medicala, masa sportiv+ arbitri , contract
salvare, contract firma paza), s-a stabilit ca pretul pe bilet acces sa fie de 5 lei /persoana /meci iar
pretul abonamentului pe editie campionat 2018-2019 sa fie de 100 lei /editie campionat .
Suma estimata a se incasa este de 16.500 lei astfel :
- bilet acces : 5 lei / loc / meci x 13 meciuri x 100 locuri = 6.500 lei
- abonament editie campionat : 100 lei /abonament x 100 locuri = 10.000 lei.

Director,
Ilie Dorel Catalin

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr................../.......................2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind "completarea art.15 din Regulamentul de Organizare si
Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea Consiliului Local al
municipiului Slatina nr. 66 din 27.03.2018

Avand in vedere :
–

mentinerea in Liga Nationala a echipei de handbal feminin din cadrul
Clubului Sportiv Municipal Slatina an competitional 2018-2019,
– faptul ca odata cu prezenta in Liga Nationala se impun o serie de masuri
sportive, organizatorice, economico - financiare, etc.,
_
prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Slatina nr.
66/27.03.2018,
_ prevederile art. 36 alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea,
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale
institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul
de functii ale regiilor autonome de interes local,
-prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare, referitoare la modificarea si completarea actelor
normative,
-prevederile art. 45 coroborat cu art. 115 alin 1, lit „b” din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile
ulterioare,

Supun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Slatina
modificarea art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare al
Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea Consiliului
Local al municipiului Slatina nr. 66 din data de 27.03.2018.

Viceprimar ,
VILCELEANU GIGI ERNES

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA
STRADA B-DUL C-TIN BRANCOVEANU, NR.3, SLATINA, JUD.OLT
Telefon: 0349/738.657 ; Fax: 0349/881.148
E-mail: csmslatina@yahoo.com , Cod Fiscal: 25755633
Nr. .........../....................2018

REFERAT DE SPECIALITATE
cu privire la modificarea art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare al
Clubului Sportiv Municipal Slatina aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina
nr. 66/27.03.2018
Avand in vedere :
– mentinerea in Liga Nationala a echipei de handbal feminin din
cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina an competitional 2018-2019,
– faptul ca odata cu prezenta in Liga Nationala se impun o serie de
masuri sportive, organizatorice, economico - financiare, etc.,
– prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, referitoare la modificarea si
completarea actelor normative,
– Legea nr. 4/09.01.2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu
ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, conform careia una din
importantele masuri organizatorice, privind organizarea competitiilor si
jocurilor sportive, in asigurarea protectiei si sigurantei spectatorilor,
sportivilor si oficialilor, in interiorul arenelor sportive, inainte, pe timpul
si dupa terminarea competitiilor, este accesul la jocurile din organizare
proprie cu bilete de acces si abonamente, documente pe care vor fi
imprimate: sectorul, randul si locul ce urmeaza a fi ocupat de catre
spectatori,
In conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit „b” din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, Consiliul Local aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului,
infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al
primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si
reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
Prezentul proiect de hotarare este initiat in vederea modificarii art. 15 din
Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina
aprobat prin Hotarare Consiliului Local al municipiului Slatina, nr. 66/27.03.2018,
conform anexei nr. 1 atasata la prezentul
Director ,
Ilie Catalin
Vizat de legalitate

Intocmit
Insp. spec. Belu Ioana
CAPL PO 01/F4

