
     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                  SECRETARUL GENERAL  

                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 

 între Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, 

 în vederea organizării competiției internaționale de baschet  

„Be You 3x3 Challenge”, în perioada 28-31 iulie 2022 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

iunie 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 19247/07.06.2022, întocmit în  

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19248/07.06.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Adresa Asociației Be You înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte 

sub nr. 17568/25.05.2022; 

▪  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Targoviste; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) şi alin. (9) lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea      

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul 

Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării competiției 



internaționale de baschet „Be You 3x3 Challenge”, în perioada 28-31 iulie 

2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian 

Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, Acordul de 

parteneriat.  

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, 

Direcţia Administraţie Publică Locală - Compartimentul Relaţii Externe, 

Culturale, Artistice şi Sociale, şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgoviște.       

 

                                                     INIȚIATOR, 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

     Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  6 iulie 2022 

Direcția Administrație Publică Locală X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 

 



                                                                                        APROBAT, 

     PRIMARUL  MUNICIPIULUI  TÂRGOVIȘTE  

                                                                                         jr. Daniel – Cristian STAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la 

încheierea Acordului de parteneriat între Asociaţia Be You și Municipiul Târgoviște, Județul 

Dâmbovița în vederea organizării competiţiei internaţionale de baschet  

“Be You 3x3 Challenge” 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora primarul propune spre aprobare 

consiliului local în condițiile legii, cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern și 

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; 

- prevederile art. 139 alin. (3) lit. f) din Codul Administrativ adoptat prin OUG  

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- solicitarea Asociației Be You nr. 240/24.05.2022, înregistrată la registratura Primăriei 

Municipiului Târgoviște cu nr. 17568/25.05.2022, prin care se aduce la cunoștință faptul că, 

dorește să organizeze în perioada 28-31 iulie 2022, în Târgoviște–Piața Tricolorului, Competiţia 

internaţională de baschet “Be You 3x3 Challenge”, competiție oficială FIBA Endorsed care face 

parte din circuitul mondial FIBA 3x3; 

    Se propune redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotărâre care vor fi înaintate 

spre analiză și dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri referitoare la încheierea Acordului de 

parteneriat între Asociaţia Be You și Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița. 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                             DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     PUBLICĂ LOCALĂ 

dr. ec. Silviana Marin                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                                              jr. Silvia – Elena STANCA 

 

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS – JURIDIC                                    BIROUL RESURSE UMANE 

         ȘEF BIROU,                                                                  RELAȚII EXTERNE, CULTURALE 

    jr. Elena EPURESCU                                                                ȘI SOCIALE 

                                                                                                        ŞEF BIROU, 

                                                                                               ec. Roxana DUICĂ 

 



                                                              APROBAT, 

                                                              PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                               jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind oportunitatea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Asociaţia Be You și Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița în vederea organizării 

competiţiei internaţionale de baschet 

“Be You 3x3 Challenge” 

 

 

 

      Prin solicitarea nr. 240/24.05.2022, înregistrată la registratura instituţiei noastre sub nr. 

17568/25.05.2022, Asociația Be You aduce la cunoștință faptul că, dorește să organizeze 

în perioada 28-31 iulie 2022, în Târgoviște–Piața Tricolorului, Competiţia internaţională 

de baschet “Be You 3x3 Challenge”.  

     Be You 3x3 Challenge este o competiţie oficială FIBA Endorsed care face parte din 

circuitul mondial FIBA 3x3 şi constă în desfăşurarea a peste 100 de meciuri spectaculoase 

cu participarea a peste 60 de echipe din țară și străinătate, 8 categorii de vârstă, zeci de 

voluntari locali, naționali și internaționali și 3 dintre cei mai buni freestyleri din lume. 

    Municipiul Târgoviște figurează pentru al 8-lea an pe harta competițiilor FIBA 3x3 și 

susține inițiative care să permită dezvoltarea și promovarea sportului, în vederea obținerii 

unor performanțe exponențiale. 

 

      Obligațiile părților în vederea realizării acestei competiţii sunt: 

 

      Asociaţia Be You: 

-Organizează competiţia în Piața Tricolorului; 

-Asigură acțiunile de publicitate și promovare ale evenimentului, precum şi ale imaginii 

Municipiului Târgovişte; 

-Asigură asistenţă medicală de urgenţă; 

-Asigură logistica necesară desfășurării evenimentului. 

 

      Municipiul Târgovişte: 

-Asigură spațiul de desfășurare al evenimentului – Piața Tricolorului, în mod gratuit; 

-Asigură o sală de sport, în caz de vreme nefavorabilă, pentru desfăşurarea competiţiei în 

condiţii optime; 

-Asigură asistența tehnică în vederea furnizării de energie electrică; 

-Asigură salubrizarea zonei pe parcursul desfășurării evenimentului; 

-Asigură paza şi ordinea publică pe durata evenimentului. 



 

     Temeiul de drept al solicitării:  

 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) coroborat cu prevederile prevederile art. 

139 alin. (3) lit. f) din Codul Administrativ adoptat prin OUG   

nr. 57/2019.  

 

    Având în vedere considerentele de mai sus, se înaintează spre analiză proiectul de 

hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Asociaţia Be You și 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița în vederea organizării competiţiei internaţionale 

de baschet  “Be You 3x3 Challenge”. 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                         DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                       PUBLICĂ LOCALĂ 

dr. ec. Silviana Marin                                             DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                             jr. Silvia – Elena STANCA 

 

 

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS – JURIDIC                            BIROUL RESURSE UMANE 

       ȘEF BIROU,                                                         RELAȚII EXTERNE, CULTURALE 

jr. Elena EPURESCU                                                     ȘI SOCIALE 

                                                                                                       ŞEF BIROU, 

                                                                                                  ec. Roxana DUICĂ 

 

 

                                                                                   

                                                                                        Întocmit, 

                                                                                        Consilier 

                                                                                              prof. Adina-Elena Bucur 


