РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Фэлештский Район
Комунальный совет Сэрата Веке
MD-5947
Тел.(259)-64-336, (259)-64-338

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Făleşti
Consiliul comunal Sărata Veche
MD-5947
Tel.(259)-64-336, (259)-64-338

DECIZIE nr.3/4
din 12.07.2021
Cu privire la aprobarea
Regulamentului echipei de fotbal
nr.436-XVI din
în temeiul art.14 (2) al Legii, privind administraţia publică locală
28.12.2006, art. 4 (3) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, în baza
Regulamentului Campionatului Naţional de fotbal aprobat de Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovei de
fotbal, Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1552 din
04.12.2002, cu modificările ulterioare, Consiliul comunal Sărata Veche
DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul echipei de fotbal al primăriei comunei Sărata Veche, conform anexei nr. 1
2. Se împureniceşte Primarul comunei Sărata Veche de a emite dispoziţii de achitarea a plăţilor pentru
participarea la jocul de fotbal, conform graficului aprobat pentru fiacare an. Sursa de acoperire a
cheltuielilor se va face din soldul liber.
3. Responsabil pentru executarea prezentei decizii este primarul comunei Sărata Veche dnaGaliţ
Maria.

Lucic Natalia
Caras Ghenadie

#

Anaxa nr.l
La decizia consiliului comunal Sărata Veche
Nr. 3/4 din 12.07.2021

Regulamentul echipei de fotbal
a primăriei comunei Sărata Veche

1. în activitatea sa echipa de fotbal a primăriei comunei Sărata Veche se conduce de Hotărârea
Guvernului R. Moldova pentru aprobarea normelor financiare în activităţile sportive nr. 1552 din
04.12.2002 şi Regulamentului Campionatului Naţional de fotbal.
2. Organizarea competiţiilor de fotbal este de competenţa Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal şi a
Direcţiei Generale Educaţie şi Cultură Făleşti.
3. Jocurile oficiale se desfăşoară pe terenul de fotbal a echipei indicate în program.
4. Echipa de fotbal a primăriei comunei Sărata Veche constă din minim 15 jucători, 1 antrenor, 1
lucrător medical.
5. Pentru a fi în componenţa echipei de fotbal şi a fi legitimaţi, fiecare jucător trebuie să prezinte
antrenorului cererea cu datele personale şi certificatul medical, că este sănătos şi apt de a participa la
competiţiile sportive şi să fie anual asigurat medical cu poliţă proprie.
6. Pentru fiecare joacă este necesar să se prezinte minim 11 jucători legitimaţi, în caz că se prezintă
pînă la 7 jucători legitimaţi, echipei i se acordă înfrîngere tehnică.
7. Conform art. 29 a) din Hotărârii Guvernului R. Moldova privind aprobarea normelor financiare
pentru activitatea sportivă, nr. 1552 din 04.12.2002 cu modificările ulterioare pentru participarea la
jocul de fotbal se stabilesc următoarele alocaţii de hrană:
a) Pentru un sportiv la o joacă cu cîştig - 200 lei
b) Pentru un sportiv la o joacă cu pierdere - 100 lei
c) Pentru un sportiv la o joacă cu egalitate - 150 lei
d) Pentru ocuparea unuia din primele trei locuri: I loc - 5000 lei echipei; II loc -4000 lei; III loc 3000 lei
8. Pentru achitare echipei se va deschide un card bacar antrenurului, banii pentru indemnizaţia pentru
participarea echipei la joc va fi achitat pe acest card, iar respectiv antrenorul în baza listei de plată va
achita fiecărui jucător.
9. Neprezentarea echipei la 2 jocuri consecutive sau alternative echipa va fi retrasă din campionat.
10. Membrii echipei sunt obligaţi să se comporte civilizat, să nu intre în conflict în timpul meciului,
antrenorul este responsabil de echipă şi de comportamentul membrilor echipei, de înaintarea
demersurilor pentru rezolvarea•^■xentualilor situaţii conflictuale.
11. Lucrătorul medical e s t Q ^ ^ S i î ^ ^ ^ j m l de fotbal la jocurile care se desfăşoară pe terenul propriu.
Secretarul consiliului comu:

Ghenadie Caras

