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     SECRETARUL GENERAL  

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru completarea H.C.L. nr. 101/28.02.2022 privind modificarea 

organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară a 

lunii martie 2022, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8226/08.03.2022, 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; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării 

Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 101/28.02.2022 privind modificarea organigramei, a 

statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului 

Sportiv Municipal Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e) și alin. (7) lit. f), 

art. 518 alin. (1) lit. d) și art. 538 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) 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. I Art. 1 al H.C.L. nr. 101/28.02.2022 se completează cu sintagma 

„începând cu data de 01.04.2022”, după cum urmează: 

Art. 1 „Începând cu data de 01.04.2022 se aprobă organigrama, statul de funcții și 

regulamentul de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal 

Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.” 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Clubul Sportiv 

Municipal Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

Red. M.L.U. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis  prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

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   

 
 

 

 



Nr. 8226/08.03.2022     

            

              APROBAT, 

                                                       Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                           jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru completarea H.C.L. nr. 101/28.02.2022 privind modificarea 

organigramei, a statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște 

 

 

  

În ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște din data de 

28.02.2022 a fost adoptată H.C.L. nr. 101 prin care s-a aprobat modificarea 

organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare 

ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. 

Modificările acestea au survenit în urma unei analize interne temeinice 

efectuate de conducerea clubului, cu scopul asigurării funcționalității eficiente a 

compartimentelor din cadrul acestei instituții precum și din necesitatea reducerii 

cheltuielilor de funcționare. 

Inițiativa clubului a fost transpusă într-un raport de specialitate în care au fost 

enumerate toate modificările aduse structurii organizatorice la care au fost anexate 

noile formate ale organigramei,  statului de funcții și regulamentului de organizare 

și funcționare. 

 Din eroare, în acest raport de specialitate s-a omis de către Clubul Sportiv 

Municipal Târgoviște să se specifice data de la care intră în vigoare noile 

modificări, respectiv data de 01.04.2022, situație din cauza căreia în dispozitivul 

H.C.L. nr. 101/28.02.2022 a apărut aceeași omisiune. 

Pentru îndreptarea acestei situații, propunem completarea articolului 1 din 

cuprinsul H.C.L. nr. 101/28.02.2022, articol care va avea următorul conținut: 

”Art. 1 Începând cu data de 01.04.2022, se aprobă modificarea organigramei, 

statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului 

Sportiv Municipal Târgoviște, așa cum sunt prevăzute în anexele 1, 2 și 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

             jr. Chiru-Cătălin Cristea 


