
 

      AVIZAT DE LEGALITATE, 

          SECRETARUL GENERAL  

                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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 ordinară a lunii 

februarie 2022, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6456/23.02.2022, 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 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. 1 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. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 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 

Club Sportiv Municipal Târgoviște 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   

 

           

 

 



Aprobat Primar, 

         Jr.  Daniel - Cristian STAN 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

Luând în considerare analiza specificului activităţilor desfăşurate în cadrul 

clubului nostru, ca urmare a modificărilor legislative (aplicarea OUG 57/2019 

privind Codul administrativ), în vederea asigurării funcţionării eficiente a 

compartimentelor din cadrul acestuia, necesitatea reducerii cheltuielilor de 

funcționare, se propun modificări ale structurii organizatorice a Clubului Sportiv 

Municipal Târgoviște, în vederea realizării unei reforme eficiente, după cum 

urmează: 

➢ Reducerea numărului de posturi din organigrama Clubului Sportiv 

Municipal Târgoviște de la 22 posturi la 16 posturi; 

➢ Se desființează funcția de conducere de Director Adjunct; 

➢ Se înființează postul de Instructor sportiv secția Lupte. Propunem acest 

lucru în vederea dezvoltării secției de Lupte, secție activată anul trecut și cu rezultate 

deosebite obținute într-un timp foarte scurt; 

➢ Se desființează postul de Șef Serviciu Economic, Resurse Umane, 

Secretariat;  

➢ Se înființează postul de Șef Birou Economic – Administrativ – Resurse 

Umane – Secretariat;  

➢ Se desființează postul de Șef Serviciu Administrativ; 

➢ Se înființează postul de Inspector specialitate care să aibă atribuții cu 

achizițiile din cadrul clubului, necesare pentru buna desfășurare a activităților 

specifice în vederea atingerii obiectivelor de performanță stabilite; 

➢ Se desființează postul de Șofer din cadrul fostului Serviciul Economic – 

RU. – Secretariat; 

➢ Se înființează postul de Inspector de specialitate; 

➢ Se desființează postul de Îngrijitor din cadrul fostului Serviciu 

Administrativ; 

➢  Se înființează postul de Instructor sportiv secția Natație. Propunem 

acest lucru în vederea dezvoltării secției de Natație, secție cu rezultate bune în ultima 

perioadă și ținând cont de infrastructura existentă în Municipiul Târgoviște;  

➢ Se desființează postul de Casier din cadrul fostului Serviciu 

Administrativ; 



➢ Se înființează postul de Instructor sportiv secția Tenis. Propunem acest 

lucru în vederea dezvoltării secției de Tenis;  

➢ Se desființează postul de Asistent medical din cadrul fostului Serviciul 

Administrativ; 

➢ Se desființează 2 posturi de Casier din cadrul fostului Serviciul 

Economic – RU. – Secretariat; 

➢ Se desființează 3 posturi de Salvator ștrand din cadrul fostului Serviciul 

Administrativ; 

Atașăm referatului de specialitate: Anexa 1 – Ștatul de funcții al Clubului 

Sportiv Municipal Târgoviște și Anexa 2 – Organigrama Clubului Sportiv Municipal 

Târgoviște 

 

       Viceprimar de resort,    Director C.S.M. Târgoviște, 

      Jr. Cătălin RĂDULESCU                     Prof. Cristian – Florian SAVU 

 

 

          

Șef Serviciu Economic -RU, 

                  Ec. Anca HUECI 

 


