
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
  

HOTĂRÂREA nr._____ 

privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru 

anul 2017 şi a  Regulamentului curselor de trap 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti; 

  Văzȋnd Expunerea de motive a Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, 

precum şi Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, prin 

care se propune aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul 

Ploieşti si a Buletinului Oficial al Alergarilor de Trap pentru anul 2017;  

 În temeiul prevederilor Legii nr.389/2005, legea calului, art.17 din H.G. 

nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

cu modificările ulterioare şi a Regulamentului curselor de trap intocmit de 

Agenţia Naţională de Zootehnie; 

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.6, pentru ȋnvăţamânt, 

sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport din data de ____.____.2017; 

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” şi art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

administraţia publică locală. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Avizarea Regulamentul curselor de trap ȋntocmit de Agenţia 

Naţională de Zootehnie, conform <Anexei nr. 1A> şi aprobă „Amendamentele” 

CSM Ploiesti la Regulamentul curselor de trap ȋntocmit de Agenţia Naţională de 

Zootehnie <Anexa 1B>. 

Art.2 – Aprobă Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 

2017, ce cuprinde:  Calendarul probelor clasice şi semiclasice ce se vor desfasura 

pe Hipodromul Ploiesti <Anexa 2A>, şi Comisiile de specialitate necesare 

Reuniunilor de trap <Anexa 2B>. 

Art. 3 – Club Sportiv Municipal Ploieşti va duce  la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Direcţia Administraţie Publică Juridic – Contencios, Achiziţii 

Publice, Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prezenta hotărâre. 

Dată în Ploieşti, astăzi,_____________ 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează  

     Secretar, 

                                                                 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL  PRAHOVA 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI   PLOIEȘTI 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor 

de Trap pentru anul 2017 și a Regulamentului Curselor de Trap  

 

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat în baza Hotărârii de Consiliu 

Local al municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept 

public organizată sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiești, ca 

serviciu public de interes local și prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 

256/19.08.2016 a preluat în administrare Complexul Hipodrom în urma 

finalizării proiectului „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din 

Ploiești” cod SMIS 47690 ce a fost realizat prin accesarea de fonduri europene. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, 

potrivit competențelor sale, contribuie și susține organizarea activităţilor sportive 

şi de agrement. 

Complexul Hipodrom, în urma modernizării, deține singura pistă de 

alergări hipice de trap din România. 

Pentru buna desfășurare a alergărilor hipice este necesară adoptarea        

Regulamentului Curselor de Trap ce reprezintă cadrul normativ pentru 

desfășurarea acestora, reglementarea calificării cailor în probele oficiale, 

întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul 

Hipodromului Ploiești.  

Sumele  provenite din tarife, sponsorizări și amenzi vor constitui sume ce 

vor intra în fondul de premiere al curselor de trap și vin în completarea 

subvențiilor de la bugetul local. 

          Având în vedere necesitatea utilizării judicioase a acestui obiectiv de 

investiții în scopul în care a fost realizat, respectiv pentru organizarea curselor de 

trap pe Hipodromul Ploiesti, propun spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Buletinului 

Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 și  Regulamentul Curselor de 

Trap ȋntocmit de Agenţia Naţională de Zootehnie, care este ȋnsoţit  de 

„Amendamentele specifice Hipodromului Ploiesti”. 

VICEPRIMAR 

Ganea Cristian Mihai 
 
 



CLUB  SPORTIV  MUNICIPAL  PLOIESTI 

Ploiești, Str. Milcov nr.1, jud.  Prahova 

 

 

RAPORT DE  SPECIALITATE 

la proiectul de  hotărâre  privind aprobarea  

Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 

și a Regulamentului  Curselor de Trap  

 

 

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat în baza Hotărârii de Consiliu 

Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept 

public organizată sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiești, ca 

serviciu public de interes local și prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 

256/19.08.2016 a preluat în administrare Complexul Hipodrom în urma 

finalizării proiectului „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din 

Ploiești” cod SMIS 47690 ce a fost realizat prin accesarea de fonduri europene. 

Pentru buna desfăşurare a curselor de trap se impune prezenţa pe 

Hipodromul Ploiesti a unui personal de specialitate aşa cum este el prevăzut ȋn 

Regulamentul curselor de trap avizat de ANZ, după cum urmează: Arbitru şef, 

arbitri judecători, medic veterinar, handicapeur, operator video, observatori 

turnanta, starter şi ajutoare de starter + membri Comisiei de Apel. Ca 

amendament la Regulamentul curselor de trap ȋntocmit de ANZ, pentru 

Hipodromul Ploieşti mai este necesară suplimentarea personalului de arbitraj cu 

doua posturi: un operator instalaţie audio şi un cameraman care va filma cursele 

hipice din maşina de arbitraj.  

Organizarea competiţiilor sportive este prevăzută de HG 1447/2017 

privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, care la 

articolul 17 reglementează indemnizaţia de arbitraj ce se poate acorda 

personalului de specialitate pentru competiţii interne şi internaţionale ȋn sumă de 

210 lei brut/reuniune, iar pentru personalul auxiliar 75% din suma prevazută 

pentru personalul de specialitate (158 lei brut/reuniune). 

Având în vedere specificul activității Hipodromului Ploiești, pentru o bună 

organizare a curselor de trap (cu sau fără pariuri), desfășurate cu scopul de a 

dezvolta și stabili capacitatea energetică a cailor de trap în vederea selecționării 

celor mai bune exemplare care pot contribui la îmbunătățirea raselor de cai de 

trap și la achiziționarea de alți trăpași născuți și crescuți în alte țări, propunem 

spre aprobare:  

- <Anexa 1A> Regulamentul Curselor de 

Trap intocmit de Agentia Nationala de Zootehnie, care este insotit  de 

<Anexa 1B> „Amendamentele specifice Hipodromului Ploiesti”. 



     

- <Anexa 2> Buletinul Oficial al Alergărilor 

de Trap pentru anul 2017, care cuprinde: 

 Calendarul curselor de trap  clasice și 

semiclasice <Anexa nr. 2A>; 

 Comisia de Arbitraj, personalul auxiliar de 

arbitraj si Comisia de Apel <Anexa nr.2-B>; 

 

 Astfel, conform prevederilor art. 36 alin. 6 litera a. din Legea nr.215/2001, 

privind administrația publică locală, republicată și actualizată, potrivit cărora 

Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și  

administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competivitate și 

eficiență economică și managerială,  supunem spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Ploiesti, Proiectul de Hotărire privind  aprobarea Buletinului  

Oficial al Alergarilor de Trap pentru anul 2017 și Regulamentul Curselor de 

Trap intocmit de Agentia Nationala de Zootehnie, care este insotit  de 

„Amendamentele” specifice Hipodromului Ploiesti 

 

Club Sportiv Municipal Ploiești 

Director  

Stoichiciu Cezar 

 

 

Sef Serviciu Financiar-Contabilitte 

Albu Luminita 

 

 

Consilier juridic 

Dragomir Melania 

 

 

Șef Complex Hipodrom 

Coman Claudiu   

 

 
 


