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HOTĂRÂRE 
 

 
REFERITOR LA: Organizarea şi desfăşurarea unor manifestări sportive omagiale la fotbal şi 

handbal, în municipiul Caracal, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de activitate 
fotbalistică şi 60 de ani de activitate handbalistică, în cursul anului 2008. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: În vara şi toamna acestui an se împlinesc 80 şi respectiv 60 de ani 

de activitate fotbalistică şi respectiv handbalistică , organizate în Caracal. Cele două eveniment au avut şi 
continuă să aibă un impact deosebit în viaţa locuitorilor urbei noastre, contribuind la imaginea şi la  
cunoaşterea mai profundă a Fotbalului şi rezultatelor obţinute de sportivii caracaleni, fapt care a dus  
faimă municipiului nostru. 
 
 Având în vedere: 
 -Adresa nr.1658/11.02.2008, a d-lui Donciu Gheorghe; 
 -Avizul Comisiei pentru activităţi culturale, de sănătate, sportive, învăţământ şi culte religioase; 
 -Prevederile art.36 (6) lit.a), pct.6, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1.  Aprobă Organizarea şi desfăşurarea unor manifestări sportive omagiale la fotbal şi 

 handbal, în municipiul Caracal, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de activitate fotbalistică şi 60 de ani de 
 activitate handbalistică, în cursul anului 2008. 
 ART.2. Calendarul activităţilor se va stabili în Comisia de cultură, sport, sănătate, învăţământ, 
culte religioase şi va fi comunicat prin mass-media cetăţenilor municipiului. 
 ART.3. Pentru echipele câştigătoare şi persoane fizice care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea 
ramurilor sportive, fotbal şi handbal în municipiul Caracal, se vor acorda PLACHETA  
COMEMORATIVĂ „CARACAL FOTBAL 80”, ŞI PLACHETA  COMEMORATIVĂ  „CARACAL 
HANDBAL 60”, prin grija Comisiei pentru activităţi culturale, sportive, învăţământ, sănătate, culte 
religioase. 
 ART.4. Direcţiile Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.5  Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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