
 
 

 
 
 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂREA NR.11 

 

 
Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, numit potrivit 

Hotărârii Consiliului Local nr.311/199/2016 și nr.248/31.07.2018 și Dispoziției Primarului 

nr.2649/2018, întrunit în ședință ordinară în data de 19.07.2019, ora 10.00, la Stadionul Municipal  

1 Mai Zavoi, Splaiul Independentei nr.11, conform Convocării nr.1204/16.07.2019, comunicată 

membrilor consiliului, ședință la care participă toți membrii Consiliului, respectiv: Țuca Mircea 

Marius, Băjan Savian Gabriel, Borleanu Ioana, Ciontea Mihaela Teodora și Pestrea Cristian Traian; 

Având în vedere referatul nr.1186/15.07.2019 prin care se propune stabilirea prețului 

biletelor și abonamentelor pentru anul competițional 2019 – 2020; 

Având în vedere faptul că la data de 12 mai 2019, echipa de handbal feminin a Sport Club 

Municipal Râmnicu Vâlcea a devenit Campioana României, după un parcurs excepțional, iar acest 

fapt a devenit realitate după numai un an de la preluarea fostei echipe a ”Handbal Club Municipal 

Râmnicu Vâlcea”, iar în anul competițional 2019 – 2020 echipa de handbal va juca atât în 

Campionatul Național cât și în Cupele Europene; 

Văzând prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul 

Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.193/2018; 

In temeiul prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare și ale H.G nr.1447/2007 privind normele financiare, pentru activitatea 

sportivă cu modificările și completările ulterioare ; 

În baza art.12 alin.(1), lit.h), (7) și (10) din Hotărârea Consiliului Local nr.248/2018 privind 

actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal Râmnicu 

Vâlcea; 

 Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului de Administrație, 

 

 

   H O T Ă R Ă Ș T E:  

 
Art.1. Pentru sezonul competițional 2019 – 2020, valoarea biletelor și abonamentelor pentru 

meciurile organizate în Sala Sporturilor Traian va fi : 

A. Pentru BILETE 

a) Pentru jocurile din Liga Națională – prețul unui bilet este de 15 lei; 

b) Pentru jocurile din Cupele Europene – prețul unui bilet este de 25 lei. 

 

B. Pentru ABONAMENTE 

Se stabilesc trei categorii de abonamente cu următoarele prețuri: 

a)   27 de abonamente (SECTOR VIP) – 500 de lei un abonament ; 

b) 628 de abonamente  - 400 de lei un abonament ; 

c)   80 de abonamente pentru pensionari – 100 de lei un abonament. 

Abonamentele prevăzute la punctul B sunt valabile atât la jocurile din Campionatul Național 

cât și la cele din Cupele Europene. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerea executivă 

a Sport Club Municipal Râmicu Vâlcea.  

 

 



 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

  - Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. 

    
 
  Membrii Consiliului de Administrație:                                                                    

- Țuca Mircea Marius   _____________  

- Băjan Savian Gabriel         _____________                                      

- Borleanu Ioana         _____________                                     

- Ciontea Mihaela Teodora  _____________ 

- Pestrea Cristian Traian      ____________ 

 

 
                                                                                                    Râmnicu Vâlcea, 19.07.2019 

 


