
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

                  Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului
“CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară,   având în vedere:

              -    Referat de aprobare nr. 8395 din 20.02.2023 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 8396 din 20.02.2023 al Direcţiei Economice şi   

Direcției       Juridic, Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- Prevederile HCL nr. 42 din 30 ianuarie 2023 privind aprobarea “Principalelor 

manifestări cultural-artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul 
Alexandria în anul 2023

- Prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d” 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, cu modificarile 
si completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului „CAMPIONATUL DE BASCHET
INTERȘCOLAR”  în municipiul Alexandria.

Art. 2.  Se aprobă Regulamentul de concurs conform anexei care face parte integrantă din
prezența hotărâre.

Art.3  Prin grijă Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economică, Direcției Juridic, Comercial pentru cunoaştere şi
punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

            Augustin IOAN Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 84  din 27 februarie 2023



JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 8395 din 20.02.2023           

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării
concursului “CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR”   în municipiul

Alexandria

Trăim într-o lume în care tehnologia a acaparat mare parte din activitățile cotidiene de zi
cu  zi,  fapt  care   a   generat   o  scădere  considerabilă  a  activităților  fizice  atât  în  rândul
copiilor,cât și al adulților. Viața modernă ne predispune pe toți, mari și mici la sedentarism-
prea  mult  timp  petrecut  în  fața  calculatorului,  a  televizorului,   a   gadget-urilor.   Putem
interveni asupra  asupra acestei realități prin educație,  prin  atragerea copiilor și a părinților în
activități care implică multă mișcare.Un copil care se joacă, aleargă, face mișcare este un copil
sănătos,  capabil  să  facă  față  cu  succes  eforului  intelectual.  Pornind  de   la   premisa   că
activitățile   de  educație   fizică  au  un  rol   important   asupra  dezvoltării  complexe   a
copilului,  dorim  ca  prin  aceasta competitie să încurajăm copiii să acorde mai mult timp
mișcării, practicării unor jocuri sau sporturi. 

Propunerea de aprobare este oprtună, legală si necesară în conformitate cu prevederile art.
136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun următorul
proiect de hotărâre:  aprobarea organizării și desfășurării concursului „CAMPIONATUL
DE BASCHET INTERȘCOLAR”  în municipiul Alexandria.

Proiectul de hotărâre însotit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR, 
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 8396 din 20.02.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea organizării și desfășurării concursului

„CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR” în municipiul Alexandria

      Prin referatul  de aprobare nr.  8395 din data  de 20.02.2023, Primarul  Victor  Drăguşin
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului
„CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR” în municipiul Alexandria .
      Trăim într-o lume în care tehnologia a acaparat mare parte din activitățile cotidiene de zi cu
zi, fapt care  a  generat  o scădere considerabilă a activităților fizice atât în rândul copiilor,cât și
al adulților. Viața modernă ne predispune pe toți, mari și mici la sedentarism-prea mult timp
petrecut în fața calculatorului, a televizorului,  a  gadget-urilor.  Putem  interveni asupra  asupra
acestei realități prin educație,  prin  atragerea copiilor și a părinților în activități care implică
multă mișcare.Un copil care se joacă, aleargă, face mișcare este un copil sănătos, capabil să facă
față cu succes eforului intelectual. Pornind  de  la  premisa  că  activitățile  de  educație  fizică
au  un  rol  important  asupra  dezvoltării complexe  a  copilului,  dorim  ca  prin  aceasta
competitie  să  încurajăm copiii  să acorde mai  mult  timp mișcării,  practicării  unor jocuri  sau
sporturi.
      Concursul are că scop atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, educarea
tinerilor în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor fizice și
conștientizarea părinților privind rolul educativ al sportului.
     Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe
prevederile următoarelor acte normative:

     -art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (7), lit. “d”, 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

       Pentru finanţarea cheltuielilor legate de organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice,
sportive şi de tineret care se desfăşoară în municipiul Alexandria, precum şi a unor evenimente
organizate de municipalitate, conform anexei la prezența hotărâre se vor alocă sume din bugetul
local secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 - „Cultură,recreere şi religie”, precum şi din
sume provenite din sponsorizări ce se vor încasa pe parcursul anului.

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se va
realiza pe baza de acte doveditoare.

Direcţia  Economică  stabilește  necesităţile,  oportunităţile  şi  legalităţile  angajării  şi  utilizării
creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată.
       Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile legale



în vigoare, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aprobării și organizării
concursului „CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR”  în municipiul Alexandria,
proiect  de  hotărâre  care  împreună  cu  întreaga  documentaţie  va  fi  supus spre dezbaterea  şi
aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Director, Director,

 Haritina Gafencu    Postumia Chesnoiu

                                     Compartimentul Cultură Sport Tineret  ,
Georgescu Sorin Leonid





Judetul Teleorman Anexa la
Consiliul Local al Municipiului Alexandria H.C.L. nr. 84 /27.02.2023

Regulament  „CAMPIONATUL DE BASCHET INTERȘCOLAR”
în Municipiul Alexandria

     Concursul are că scop atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport, educarea tinerilor în 
spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exercițiilor fizice și conștientizarea 
părinților privind rolul educativ al sportului.

 Mod de desfășurare : in perioada martie-aprilie 2023
     Campionatul de baschet interscolar se va desfasura pe 2 categorii: clasele V-VIII si clasele IX-XII ale 
unităților de învățământ din Alexandria. 

1. Clasele V-VIII, fiecare unitate de invatamant va avea o echipa formata din elevi selectionati din 
clasele V-VIII.

2. Clasele IX-XII, fiecare unitate de invatamant va avea o echipa formata din elevi selectionati din 
clasele IX-XII.

      Înscrierea echipelor în concurs se va face pe baza de fișa de înscriere (pusă la dispoziție de către 
organizator) care conține un tabel nominal cu membrii echipei, semnată și ștampilată de catre directorul 
unității de învățământ.
Selecția echipei reprezentative pe unitatea de învățământ revine în sarcina conducerii unității de 
învățământ. Pe durata desfășurării concursului nu este permisă schimbarea componenței echipei, decât în 
situații temeinic justificate. 
Fiecare unitate de învăţământ poate înscrie o singură echipă.
Înainte de începerea competiţiei fiecare echipă va prezenta carnetul de elev care certifică apartenenţa la 
şcoala respectivă, împreună cu cartea de identitate si adeverinţa medicală ”apt efort fizic” emisă de 
unitatea competentă.
Echipa va fi compusă din cel putin 5 jucători şi cel mult 8 jucatori, reprezentată de profesorul 
coordonator;
      Echipele înscrise în competiție vor disputa meciurile în sistem eliminatoriu.
Echipele câștigătoare vor juca finala mare, echipele învinse vor juca finala mica. Jocurile se vor 
disputa într-o singură manșă.
Locul de desfășurare al jocurilor sunt bazele sportive ale  fiecărei unități de învățământ, iar asigurarea 
echipamentului sportiv  este asigurat  de  unitățile de învățământ participante, jocurile se vor desfășura 
după un program stabilit prin tragerea la sorți.
Toate meciurile din cadrul competitiei beneficiaza de arbitraj.  Toti  jucatorii  participanti  la competitie 
inteleg  sa  se  supuna deciziilor  arbitrului,  care  au  la  baza,  in  ordinea  prioritatii:  prezentul  
RETRAGEREA DIN COMPETITIE
În cazul în care după finalizarea procedurilor de încriere în competitie, unitatea de învățământ renunță la 
participare, persoana de contact are obligația de a anunța organizatorul cu cel puțin 48 de ore înainte de 
începerea jocului.
ASISTENŢA MEDICALĂ: 
Este asigurată la toate jocurile de un asistent medical.
Reguli de joc:

Jocul va cuprinde 4 sferturi de câte 10 minute fiecare. Pauzele sunt de două minute, între
primul şi al doilea sfert, între al treilea şi al patrulea sfert şi înaintea fiecărei prelungiri, şi de 15
minute, între prima şi a doua repriză (sferturile 2 şi 3).

Dacă scorul este egal la sfârşitul celui de-al patrulea sfert, jocul va continua cu atâtea reprize
prelungiri, având o durată de cinci minute fiecare, câte sunt necesare pentru ruperea egalităţii.

Valoarea coşurilor
– Un coş reuşit la eliberarea mingii dintr-o aruncare liberă contează 1 punct.
– Un coş reuşit la eliberarea mingii din zona coşului de 2 puncte contează 2 puncte.
– Un coş reuşit la eliberarea mingii din zona coşului de 3 puncte contează 3 puncte.



– După ce mingea a atins inelul la o ultimă aruncare liberă şi este regulamentar atinsă de
oricare jucător înainte ca aceasta să intre în coş, coşul reuşit contează 2 puncte.

–  Dacă,  în  mod accidental,  un  jucător  marchează  din  acțiune  în  coşul  echipei  lui,  coşul
contează  2 puncte şi  va fi  înscris  pe foaia  oficială  de joc ca fiind marcat  de căpitanul  echipei
adverse.

– Dacă, în mod deliberat, un jucător marchează din acțiune în coşul echipei lui, aceasta este o
abatere şi coşul marcat nu va conta.

Time-out
Fiecare time-out va dura un minut, fiecărei echipe îi pot fi acordate:
– 2 time-out-uri în timpul primei reprize
– 3 time-out-uri în timpul reprizei a doua, cu un maxim de 2 time-out-uri când cronometrul de

joc afişează 2 minute sau mai puţin în al patrulea sfert.
– 1 time-out pe parcursul fiecărei prelungiri.
Time-out-urile neutilizate nu pot fi transferate în următoarea repriză sau prelungire.

Premiere : La finalul competiţiei, organizatorul va oferi echipamente sportive, medalii, cupe
si diplome.

PRESEDINTE DE
SEDINTA, CONSILIER,

Augustin IOAN
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