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HOTĂRÂRE 

Priveşte: aprobarea organizării și desfășurării concursului 

“CAMPIONAT DE VOLEI INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria 

 

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

având în vedere: 

-   Referat de aprobare nr. 85097 din 06.10.2022 al Primarului municipiului Alexandria; 

- Raportul comun de specialitate nr.85098 din 06.10.2022 al Direcţiei Economice şi 

Direcției Juridic,Comercial; 

- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

- Prevederile HCL 34 din 28 februarie 2022 privind aprobarea “Principalelor manifestări 

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

anul 2022 

- 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)șialin.(5),art.196,alin.(1),lit.“a” 

din OUG57/2019 privind Codul Administratival României, cu modificarile si 

completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă organizarea și desfășurarea concursului„ CAMPIONATULDE VOLEI 

INTERȘCOLAR” înmunicipiul 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  SECRETARGENERAL, 

CUREA Gina Georgeta AlexandruRăzvanCECIU 

 

 

 

 

 

 
ALEXANDRIA 

Nr. 315 din 31 octombrie 2022 



JUDEŢUL 

TELEORMANMUNICIPIUL

ALEXANDRIANr.85097din06

.10.2022 
 

 

 

 

REFERATDEAPROBARE 

 

 

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării 

concursului “CAMPIONAT DE VOLEI INTERȘCOLAR”   în municipiul Alexandria 

 

 

Trăim într-o lumeîn 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 asupr aacestei 

realități prin educație,  prin atragerea copiilor și a părinților în activități care implică multă 

mișcare.Uncopil care se joacă, aleargă, face mișcare este un copil sănătos, capabil să facă față 

cu success eforului intelectual. Pornind  de  la  premise că activitățile  de  educație fizică au  un  

rol  important  asupra dezvoltării complexe  a  copilului,  dorim  ca  prin aceasta competitive 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 VOLEI  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. 85098 din 06.10.2022                 

 

 

 

 

 

 
RAPORTDESPECIALITATE 

Privind aprobarea organizării și desfășurării concursului 

„CAMPIONATDE VOLEI INTERȘCOLAR”în municipiul Alexandria 

 

 

 

 
Prin referatul de aprobare nr. 85098din data de 06.10.2022, Primarul Victor Drăguşin propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la organizării și desfășurării concursului 

„CAMPIONATUL DE VOLEIINTERȘCOLAR”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. 

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

prevederi de acte normative: 

-  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 modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile HCL nr. 17 din 09februarie 2022, privind aprobarea Bugetului General al 

municipiului Alexandria, pe anul 2022; 

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 organizări 

iconcursului „CAMPIONATUL DE VOLEI INTERȘCOLAR”în municipiul Alexandria, proiect 

de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea 



Consiliului Localal municipiului Alexandria. 

 

 
DirecțiaEconomică Direcția Juridic, Comercial 

Director,  Director, 

Haritina Gafencu PostumiaChesnoiu 

 

 

 

 

 
Compartimentul Cultură Sport Tineret, 

                         Georgescu Sorin Leonid





Judetul Teleorman Anexa la 

Consiliul Localal Municipiului Alexandria H.C.L.nr.315/31.10.2022 

 

 

Regulament „CAMPIONATUL DE VOLEI 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 : 

     Acest campionat de volei se adresează elevilor claselor IX-XII ai unităților de învățământ din 

Alexandria, 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 identitatesi adeverinţa medicală ”apt efort fizic” emisă de 

unitatea competentă. 

Echipa va fi compusă din cel putin 6 jucători şi cel mult 10 jucatori, reprezentată de profesorul 

coordonator; 

Echipele inscrise in competitie vor disputa meciurile în sistem eliminatoriu(tur-retur). 

Punctarea: 

Se joacă 3 seturicâștigătoare din 5, fiecare set a câte 25 de puncte; încaz de egalitate la scorul 24 - 24 se 

continuăsetulpânăînmomentulîn care una din celedouăechipeobține o diferență de 2 puncte (29 - 27, 31 - 

29 etc). Încazulîn care estenevoie de jucareaultimului set pentrudesemnareacâștigătorului, acesta se 

joacăpână la 15 (saupână la o diferență de douăpuncte). 

Echipele castigatoare vor juca finala mare, echipele pierzatoare vor juca finala mica. Finalele se 

vor juca intr-o singura mansa. 

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   

Fiecare meci va fi arbitrat de cate un arbitru. 

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: 

Un set (cu excepţia celui decisiv - al cincilea) este câştigat de echipa care obţine prima 25 

puncte cu un avans de cel putin două puncte faţă de echipa adversă. În caz de egalitate la scorul de 

24 - 24, jocul continuă până când este realizată o diferenţă de două puncte (26 - 24, 27-25, …) 

Meciul este câştigat de echipa care obţine trei seturi. În cazul unei egalităţi de 2-2 la seturi, 

setul decisiv (al 5-lea) este jucat până la punctul 15, cu o diferenţă minimă de două puncte între 

cele două echipe. 



Fiecare echipă trebuie să aiba permanent in joc şase (6) jucători. Formaţia de start a echipei 

indică ordinea la rotaţie a jucătorilor pe teren. Această ordine trebuie menţinută pe toată durata 

setului. Înainte de începutul fiecărui set, antrenorul trebuie să înscrie formaţia de start a echipei sale 

pe o fişă cu poziţia iniţială 

Jucătorii care nu fac parte din formaţia de start sunt jucători de rezervă în acel set. 

Nepotrivirea dintre poziţia jucătorilor din teren şi cea înscrisă în fişa cu poziţia iniţială a 

echipei sunt tratate dupa cum urmeaza: dacă înaintea începerii setului se constatată o nepotrivire 

între poziţiile jucatorilor înscrisi în fişa cu poziţia iniţiala şi poziţiile jucătorilor prezenţi pe teren 

atunci poziţiile jucătorilor trebuie să fie corectate conform cu cele din fişă (nici o penalizare nu va 

fi aplicată). Daca inaintea inceperii setului, unul sau mai mulţi jucători prezenţi pe teren nu sunt 

înscrişi pe fişa cu poziţia iniţiala, formaţia de pe teren trebuie corectată conform fişei(nici o 

penalizare nu va fi aplicată) 

Dacă în timpul jocului se descoperă o nepotrivire între poziţia jucătorilor în teren şi fişa cu 

poziţia iniţială, echipa în culpă trebuie să revină la poziţia corectă. Toate punctele marcate de către 

echipa în culpă, din momentul exact al comiterii greşelii până la descoperirea ei, vor fi anulate. 

Punctele adversarilor vor fi păstrate şi, în plus, ei vor primi un punct şi dreptul de a servi. 

În momentul când mingea este lovită de către sportivul aflat la serviciu, jucătorii fiecărei 

echipe trebuie să fie plasaţi, potrivit cu ordinea la rotaţie, în interiorul propriului teren (cu excepţia 

jucătorului la serviciu). Poziţiile jucătorilor sunt numerotate după cum urmează : cei trei jucători 

plasaţi de-a lungul fileului sunt jucătorii din linia întâi şi ocupă poziţiile 4 (în faţă - stânga), 3 (în 

faţă - centru) şi 2 (în faţă - dreapta). ceilalţi trei sunt jucători din linia a doua şi ocupă poziţiile 5 (în 

spate - stânga), 6 (în spate - centru) şi 1 (în spate - dreapta). 

Când echipa la primire câştigă dreptul la serviciu, jucătorii săi efectuează o rotaţie, 

deplasându-se cu o poziţie în sensul acelor de ceasornic: jucătorul din poziţia 2 trece în poziţia 1 

pentru a servi, jucătorul din poziţia 1 trece în poziţia 6 etc. 

Primul serviciu al primului set, ca şi primul serviciu al setului decisiv (al 5-lea), este executat 

de echipa desemnată prin tragere la sorţi. Celelalte seturi vor fi începute cu serviciul echipei care nu 

a servit prima în setul anterior. 

ORDINEA LA SERVICIU: Jucătorii trebuie să urmeze ordinea la serviciu indicată în fişa cu 

poziţia initiala. După primul serviciu al setului, jucătorul la serviciu este determinat după cum 

urmează: când echipa la serviciu câştigă faza de joc, jucătorul care a efectuat serviciul precedent 

(sau jucătorul care l-a înlocuit) serveşte din nou; când echipa la primire câştigă faza de joc, ea 

obţine dreptul să servească şi efectuează o rotaţie înainte de a servi. Serviciul va fi efectuat de 

jucătorul care trece din poziţia 2 (faţă-dreapta) în poziţia 1 (spate-dreapta). 

Fiecare echipă are dreptul să ceară un număr maxim de doi timpi de odihnă şi patru înlocuiri 

de jucători într-un set. 

Durata timpilor de odihnă ceruţi de fiecare echipă este de un minut. 

Un jucător din formaţia de start poate ieşi din joc şi reintra, dar numai o singură dată într-un 

set şi numai in poziţia pe care el o ocupa anterior in formaţia de start. 

Un jucător ELIMINAT sau DESCALIFICAT trebuie să fie înlocuit imediat printr-o inlocuire 

regulamentară. 

După fiecare set, echipele schimbă terenurile de joc, cu excepţia setului decisiv. 

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

si diplome. 

 

 

PRESEDINTE DE 

SEDINTA,CONSILIER, 

CUREA Gina Georgeta 
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