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RAPORT DE SPECIALITATE 

Priveşte: aprobarea organizării şidesfăşurării concursului  

 „Cupa pensionarilor lapescuit” 2017. 

 

Prin expunerea de motive nr. 15922 din data de .06.2017, Primarul Victor Drăguşin 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizarea şidesfăşurarea concursului 

de pescuit „Cupa presei la pescuit” 2017. 

1. NECESITATE 

Scopul concursului este promovarea pescuitului sportiv modern, de tip „catch &release”, în 

rândulpescarilor şi dezvoltarea unei ramuri sportive care capătă din ce în ce mai multă 

răspândire, oferind totodatăşi o modalitate de recreere. 

2. OPORTUNITATE 

Pescuitul sportiv este o întrecere sportivă, în care competitorii sunt pescari amatori şi în 

care se adoptăşi se respectă un set standard de reguli şi care nu presupune un scop pecuniar 

explicit. 

Concursul se va tine in perioada 10-20 august, cand vremea e prielnica, in 24 de ore 

incepand cu ora 12.00 şi se termină ziua urmatoarela ora 12.00. 

Locaţia de desfăşurare a concursului va fi balta LAZAR - Alexandria.Se vor acorda premii 

pentru locul 1, locul 2, locul 3, respectiv captura concursului si premii de participare. 

3. LEGALITATE 

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de 

următoareleprevederi de acte normative: 

- prevederile OUG nr. 23/2008 actualizată, privind pescuitul şi acvacultura; 

- prevederile HCL nr. 86 din 29 martie 2017, privind aprobarea Bugetului General al 

municipiuluiAlexandria, pe anul 2017; 

Propunerea privind aprobarea organizării şidesfăşurării concursului „Cupa presei 

lapescuit” 2017, considerăm că este necesară, oportună şi legală, drept pentru care se va întocmi 

proiectde hotărâre în acest sens. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobareConsiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

DirectiaAdministratie Publica Locala Directia Buget Finante, Taxe si Impozite                                     

                    Director,                                                       Director, 



Rodica BaicuHaritina Gafencu                                                                                     

 

 

 

 

 

Biroul Cultura, Sport, Tineret 

Cristian Faluvegi 

 

 

 

 


