
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 13 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 
Voturi pentru: 11  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.):2 

ROMÂNIA            
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 133 
din data de 31 august 2022 

 

privind alocarea fondurilor necesare organizării evenimentului  
„Cupa Volei pe Plajă” din Calendarul evenimentelor multianuale organizate de către 

Ștrandul Termal Tășnad 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 31 august 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
28146/29.08.2022; 

Analizând Referatul comun nr. 28145/29.08.2022 al Compartimentului Cultură și al 
Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Tășnad din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 28148/29.08.2022 și Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
116/31.08.2022; 

În baza art. 2 și a poziției nr. 9 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Oraşului 
Tăşnad nr. 59/2021 privind aprobarea Calendarului evenimentelor culturale multianuale 
organizate de către Orașul Tășnad; 

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b) şi d), ale alin. (4) lit. a), ale alin. (7) 
lit. a) și d), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 6570 de lei din Bugetul local al orașului Tășnad – 
bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – 
cap. 87-10 – Alte acțiuni economice – activitatea de Ștrand Termal, necesară pentru organizarea 
evenimentului „Cupa Volei pe Plajă” din Calendarul evenimentelor multianuale organizate de 
către Ștrandul Termal Tășnad conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 

Art. 2 – Se aprobă Regulamentul pentru organizarea evenimentului „Cupa Volei pe 
Plajă” din Calendarul evenimentelor multianuale organizate de către Orașul Tășnad conform 
Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului 
Tăşnad și Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Tășnad. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 



 
 

ROMÂNIA ANEXA NR. 1 
JUD. SATU MARE                                           LA HOTĂRÂREA NR. 133 / 2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
Finanțarea evenimentelor din Calendarul evenimentelor multianuale organizate 

de către Orașul Tășnad 
 
 

Nr.crt. 

Nr. poziție în 
calendarul 

evenimentelor 
conform HCL 
nr.59/2021 – 
Anexa nr. 2 

Denumire eveniment Perioada de 
desfășurare 

Cost 
estimativ 

(LEI) 

1 

9 „Cupa Volei pe Plajă” 
3 - 4 

 septembrie  
2022 

6570 

Achiziții necesare : Echipament sportiv – 1.280 de lei, Medalii – 180 de 
lei, Cupe – 450 de lei, Cazare – 2100 de lei, Masă – 2560 de lei,  

TOTAL BUGET 6570 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ROMÂNIA ANEXA NR. 2 
JUD. SATU MARE                                         LA HOTĂRÂREA NR. 133 / 2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
REGULAMENT  

 

CUPA VOLEI PE PLAJĂ 2022 – 3-4 Septembrie  
Reguli Oficiale Ale Jocului De Volei De Plajă 

 
1.Suprafaţa de joc 
2.Mingea de joc 
3.Echipamentul 
4.Drepturile şi obligaţiunile jucătorilor 
5.Pentru a căştiga un meci 
6.Acţiuni de joc 
7.Loviturile echipei 
8.Greşeli în jucarea mingii 
 
1. Suprafaţa De Joc 
Terenul este rectangular, măsurând 16x8 m, zonă liberă de 3 m în lăţime, 7 m la 
înălţime. Trebuie să fie compus din nisip, fără pietre, scoici sau orice alt obiect care 
poate prezenta riscuri de rănire a jucătorilor. Două linii laterale şi două de fund 
marchează terenul de joc. fileul care desparte cele două părţi de teren are lungimea de 
8,5 m şi lăţimea de 1 m, fiind plasat vertical asupra axei terenului. 
 
2. Mingea De Joc 
Mingile de joc vor fi oferite de catre organizatori. Pe durata meciului se va juca doar 
cu mingile oferite de organizatori. 
 
3. Echipamentul 
Se va oferii de catre organizatori fiecarui jucator un maieu. 
 
4. Drepturile Şi Obligaţiunile Jucătorilor 
Participanţii trebuie să cunoască regulile oficiale ale voleiului de plajă, să accepte 
deciziile arbitrilor fără a comenta, să manifeste respect şi politeţe în numele fair-play-
ului nu numai faţă de arbitrii, ci şi faţă de ceilalţi oficiali, adversari, coechipieri, 
antrenori, spectatori. 
Jucătorii trebuie să se abţină de acţiunile cu scop de întîrziere a jocului. 
Comunicare între membrii echipei, în timpul jocului, este permisă. 
La sfârşitul meciului ambii jucători mulţumesc arbitrilor şi adversarilor. 
Căpitanul echipei reprezintă echipa sa la tragerea de sorţi, semnează foaia de arbitraj. 
 
5. Pentru A Căştiga Un Meci 
Sistemul Fază-Punct : 
Fiecare meci va fi căştigat de echipa care căştigă 2 seturi. 



 
 

La egalitate de seturi 1-1, cel care căştigă al treilea set. 
Primele 2 seturi se vor juca până la punctul 15, cu diferenţă de 2 puncte, fără punct 
limită ( ex. 15-13, 18-16, 20-18). 
Dacă este cazul, al 3- lea set se va juca până la 11, tot cu 2 puncte diferenţă. 
Este admis un timp de odihnă ( time-out) în fiecare set pentru fiecare echipă (durata 
de 30 sec.).  
Schimbare terenului se face după fiecare 7 puncte, în primele 2 seturi, iar după 5 
puncte în setul 3. 
 
Pentru a câştiga o fază de joc : 
 
Întotdeauna când o echipă greşeşte serviciul sau returnarea mingii, precum şi când 
comite o greşeală, echipa adversă căştigă un punct. 
NU există substituiri sau înlocuiri ale jucătorilor ! 
 
6. Acţiuni De Joc 
Faza de joc începe la fluierul arbitrului. mingea se află ăn joc în momentul lovirii ei 
la serviciu. 
Mingea este în teren când acesta atinge suprafaţa terenului inclusiv liniile. 
Mingea este afară atunci când cade complet în afara liniilor, atinge un obiect din afara 
terenului de joc, antena, stâlpii. 
 
7. Loviturile Echipei 
Fiecare echipă are dreptul la maximum 3 lovituri, spre a returna mingea pe deasupra 
fileului. Un jucător nu poate lovi mingea de două ori consecutiv - cu excepţia 
blocajului, care este considerată deja o atingere - * 
Se poate trece în spaţiul advers, dar fără să incomodeze jocul adversarului. 
 
8. Greşeli În Jucarea Mingii 
- Echipa loveşte mingea de 4 ori 
- Jucătorul se sprijină pe coechipier sau pe orice altă structură 
- Jucătorul nu loveşte mingea - " minge ţinută", excepţie făcând apărarea dintr-o 
lovitură puternică * 
- Jucătorul atinge mingea de 2 ori consecutiv 
- Este interzisă purtararea obiectelor, ca ceas, inel, brăţar, care pot provoca accidente 
- atingerea fileului 
- Coechipierul celui care serveşte nu are voie să mascheze jucătorul advers (paravan) 
- Greşeală la ordinea serviciului 
- Dirijarea mingii cu degetele 
- Lovitura cu două mâini de sus spre adversar, când nu are traiectoria perpendiculară 
pe linia umerilor săi 
- Atingerea mingii dincolo de planul vertical al fileului 
- Blocarea serviciului advers 
 

Condițiile de cazare și serviciile de masă 



 
 

Cazare: 
În cazul echipelor care vin de la o distanță mai mare de 50 km se va oferi cazare pe 
durata turneului (sâmbată noaptea). 
 
Masa:  
Organizatorii vor oferi 3 mese pe durata turneului dupa cum urmează:  

- Sâmbătă prânz 
- Sâmbătă  cina  
- Duminică prânz 

 
Intrarea în incinta ștrandului: 
Pe durata turneului, toți jucatorii vor primii acces gratuit în incinta ștrandului. 
 
Perioada de inscrieri:  
Echipele trebuie să confirme prezența până la data de 01.09.2022 
Numărul echipelor este unul limitat, un numar maxim de 16 echipe. Completarea 
echipelor în tabloul competițional va fi pe baza confirmărilor.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


