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REFERAT 

 

Prin HCL 95/30.03.2021 a fost aprobată asocierea Municipiului Bacău cu Federația 

Română de Natație si Pentratlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente 

sportive la Bazinul de Înot Bacău. Printre aceste evenimente se număra si Campionatul 

National de Inot Poliatlon Copii ce urma să se desfășoare la Bacău în intervalul 18-

21.11.2021 

Ulterior, motivat de restricțiile sanitare impuse la nivel național, prin adresa nr. 

1605/02.11.2021 înregistrată la instituția noastră sub numărul 175176/03.11.2021, urmare 

a deciziei Biroului Federal din data de 26.10.2021, FRNPM modifică programul calendarului 

competițional și ne solicită sprijinul în vederea organizării Campionatului Național de 

Poliatlon Copii în perioada 02 – 04.12.2021. 

Față de cele menționate anterior, vă rugăm să analizați și ulterior să dispuneți 

asupra promovării unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care să se modifice art. 1 

din HCL 95/2021, astfel: 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și 

Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de 

Înot Bacău pe parcursul anului 2021, după cum urmează: 

- Campionatele Naționale de sărituri în apă seniori și juniori: 02-04.04.2021 

- Campionatul Național de sărituri în apă juniori C și D: 18-20.06.2021 

- Campionatul Național de Înot Poliatlon copii 10-11 ani: 02-04.12.2021 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 178656 din 15.11.2021                  PROIECT AVIZAT 

      SECRETARUL GENERAL  

                                                                                            AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                              NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. nr.95/2021 prin care s-a aprobat asocierea 

Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în 

vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Inot 

Bacău, pe parcursul anului 2021  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 
 

 Adresa nr.1605/02.11.2021, înregistrată la institutia noastră cu nr. 

175176/03.11.2021 inaintată de Federatia Română de Natație și Pentatlon Modern  prin 

care solicită modificarea datei de desfășurare a Campionatului Național de Poliatlon 

Copii ce urma să se desfășoare la Bacău in intervalul 18-21.11.2021, cu perioada 02-

04.12.2021; 

 Referatul nr. 177010/09.11.2021, întocmit de Serviciul Administrare 

Clădiri din cadrul Direcției Patrimoniu, prin care se propune modificarea H.C.L. 

nr.95/2021 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de 

Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive 

la Bazinul de Inot Bacău, pe parcursul anului 2021; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 

178658 din 15.11.2021; 

 Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr. 178661/1 din 15.11.2021; 

 Raportul Serviciul Administrare Clădiri cu nr. 178661/2 din 15.11.2021; 

 Prevederile art. 59 alin.(1) și (2) din Legea nr.24 / 2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 educației fizice și 

sportului, modificată și completată; 

 Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată 

și completată; 

 Prevederile art. 140 alin. (1) și (3),  ale art. 196 alin. (1) lit.a), art. 197 alin. 

(1), art. 243  alin. (1)  lit.a) și b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, 

modificată și completată; 



 În temeiul art. 129  alin. (2)  lit.d) și lit.e), alin. (7)  lit.f) și alin. (9) lit.a)  din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 95/2021, în sensul schimbării datei 

evenimentului sportiv ”Campionatul Național de Inot Poliatlon copii 10-11 ani”  din data 

de 18.11-21.11.2021 în data de 02-04.12.2021 . 

 

ART.2 –Celelalte  prevederi ale H.C.L. nr.95/2021 sunt și rămân în vigoare. 

 

ART.3- Federația Română de Natație și Pentatlon Modern va organiza competiția 

menționată la art.1 cu respectarea măsurilor privind prevenția impotriva îmbolnăvirii cu 

COVID-19, conform prevederilor legale in vigoare. 

 

ART.4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin  Direcția Patrimoniu - Serviciul Administrare Clădiri. 

  

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Direcția Patrimoniu - 

Serviciul Administrare Clădiri și Federației Română de Natație și Pentatlon Modern. 

 

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                    LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C.S./ds. I-A-2/Ex.1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 178658 din 15.11.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.95/2021 prin care s-a aprobat 

asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în 

vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Inot Bacău, pe 

parcursul anului 2021 

 

 

Prin HCL nr. 95/30.03.2021 a fost aprobată asocierea Municipiului Bacău cu 

Federația Română de Natație si Pentatlon Modern în vederea realizării în comun a unor 

evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău. Printre aceste evenimente se număra si 

Campionatul National de Inot Poliatlon Copii ce urma să se desfășoare la Bacău în 

intervalul 18-21.11.2021. 

Ulterior, motivat de restricțiile sanitare impuse la nivel național, prin adresa nr. 

1605/02.11.2021 înregistrată la instituția noastră sub numărul 175176/03.11.2021, urmare 

a deciziei Biroului Federal din data de 26.10.2021, FRNPM modifică programul 

calendarului competițional și ne solicită sprijinul în vederea organizării Campionatului 

Național de Poliatlon Copii în perioada 02 – 04.12.2021. 

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern va organiza competiția menționată 

la anterior cu respectarea măsurilor privind prevenția impotriva îmbolnăvirii cu COVID-

19, conform prevederilor legale in vigoare. 

 Față de cele prezentate anterior,  rog autoritatea deliberativă să  hotărască. 

 

 

 

                                     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                    LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 
N.O.P,C.S../Ds. I-A-1/ Ex. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

Serviciul Administrare Clădiri 
Nr. 178661/2/15.11.2021 

 

 
                                                                                                                           

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.95/2021 prin care s-a aprobat asocierea Municipiului 

Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a 

unor evenimente sportive la Bazinul de Inot Bacău, pe parcursul anului 2021 

 

 

 

Având în vedere:  

 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - -

Prevederile HCL 294/2020 privind aprobarea pentru anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, 

modificată și completată  

- Prevederile art. 129 alin. 2, lit.” e” și alin. 9, lit ”a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

modificată și completată, care precizează:  

Art. 129 Atribuțiile consiliului local: (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuții:  

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.;  

(9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

 

analizând proiectul de Hotărâre cu titlul de mai sus, a fost întocmit prezentul raport de specialitate în 

conformitate cu prevederile art. 136(3) lit. ”a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectul 

putând fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

 

      Director      

       Iulian STAN       

 

 

    Șef Serviciu 

                                                                Daniel ROȘU 

  

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291968655&d=2021-03-16#p-291968655


 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Nr. 178661/1/15.11.2021 

 

Raport 

           al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la 

proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.95/2021 prin care s-a aprobat asocierea 

Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea 

organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Inot Bacău, pe parcursul anului 

2021 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 educației fizice și sportului modificată și 

completată, care precizează: 

Art. 3 (1)  Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, 

precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de 

performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului 

in comunitatile locale. 

- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; 

- Prevederilor art. 59 alin.(1) și (2) din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

  Art. 59(1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai multor 

articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare. 

    (2) Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare a unui act normativ se nominalizeaza expres 

textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispozitia propriu-zisa se formuleaza 

utilizandu-se sintagma "se modifica si va avea urmatorul cuprins:", urmata de redarea noului text. 

-Prevederilor art. 140 (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit „a”, art. 197 alin. (1), art. 

243 alin. (1) lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 

şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

    (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 

Art.154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui Romaniei, a 

ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare 

si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale 

celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor 

presedintelui consiliului judetean, precum si a hotărârilor consiliului județean, in conditiile legii. 

Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, 

după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: 

    a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri. 

Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, 

respectiv emiterii. 

Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile 

legii, următoarele atribuţii: 



    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv 

ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după 

caz. 

    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului sau a 

consiliului județean. 

-Prevederilor art. 129 alin. (2)  lit.ʺdʺ și lit. „e”, alin.(7)  lit.ʺfʺ și  alin. (9)  lit.ʺaʺ din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale 

şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

f) sportul. 

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

   a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 

 

 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 178661 din 15.11.2021  

 

 

                                                  CĂTRE 

                                     DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA PATRIMONIU- Serviciul Administrare Clădiri 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația 

Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor 

evenimente sportive la Bazinul de Inot Bacău, pe parcursul anului 2021, în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 15.11.2021 

să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARULMUNICIPIULUI BACĂU                    SECRETARUL GENERAL           

       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                 AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                     NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 

 


