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Nr. 3178 din 20.05.2022 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

privind aprobarea organizarii si desfasurarii  in comuna Mereni a evenimentului  dedicat  

luptelor traditionale  tataresti – Kures si alocarea sumei necesare desfasurarii in bune conditii a 

acestuia 

 

Avand in vedere: 

 

-Referatul de aprobare nr. 3179 din 20.05.2022  intocmit de catre domnul  Dumitru Gurita, 

primarul comunei Mereni, judetul Constanta; 

-Raportul de specialitate nr. 3180 din 20.05.2022 intocmit de catre compartimentul  financiar 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni; 

-Hotararea Consiliului  Local Mereni nr. 9 / 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli  al comunei Mereni, judetul Constanta pe anul 2022; 

-Prevederile art. 120 , art. 121 si art. 138 din Constitutia Romaniei, republicata; 

-Prevederile Legii nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

--Prevederile Legii nr. 24 / 2000  privind normele de tehnica  legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 84, alin. (1) si alin. (3) , art. 105, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. 

b), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit d), art. 136, alin. (1),  art. 139, alin. (1) , alin. (4), alin. (5), lit. a) 

precum si art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta: 

 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1- Aprobarea organizarii si desfasurarii de catre comuna Mereni a evenimentului dedicat  

luptelor traditionale tataresti – Kures si alocarea sumei necesare desfasurarii in bune conditii a 

acestuia ce se va desfasura in data de .................... in localitatea  Osmancea,  comuna Mereni, 

judetul Constanta. 



Art. 2- Finantarea  cheltuielilor  necesare sustinerii  evenimentului mentionat la art. 1  se 

face  din  titlul 59, capitolul 67 – alte servicii in domeniul culturii. 

Art. 3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se  imputerniceste  

compartimentele de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei 

Mereni. 

Art. 4- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta  hotarare institutiilor si 

persoanelor interesarte pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul Constanta 

pentru control si verificarea legalitatii. 

 

 

 

 

 

 INITIATOR                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

      PRIMAR                                   SECRETAR GENERAL 

    DUMITRU GURITA                                 SERIF SIBEL 
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Nr. 3179 din 20.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotarare  privind aprobarea organizarii si desfasurarii  in comuna Mereni a 

evenimentului  dedicat  luptelor traditionale  tataresti – Kures si alocarea sumei necesare 

desfasurarii in bune conditii a acestuia 

 
Sportul este sănătate, spectacol, ambiţie naţională, luptă dreaptă, victoria celui mai bun , dar 

întotdeauna trebuie să rămână o întrecere pur sportivă, respectând regulile, care te învaţă chiar să şi 
pierzi în mod demn, te învaţă ce este viaţa. 

Această activitate s-a născut din dorinţa de a face cunoscut sportul străvechi al turco-tătarilor 
răspȃndit în întreaga lume, părintele a numeroase sporturi moderne dar atȃt de puţin cunoscut locuitorilor 
din Romȃnia. 

Kureşul face parte din primele manifestări sportive de la facerea lumii şi a fost păstrat cu mici 
variaţii pȃnă în zilele noastre. 

Acest sport relevă curajul, buna intenţie, bărbăţia tinerilor care-l practică. Lupta ia sfârşit atunci 
când unul din adversari este pus la pământ cu spatele. Se folosesc diferite tactici: şaltayak (piedică 
rapidă), ırgaşık (cârlig), koyan koltık (aducerea capului adversarului sub braţ), capalak (a învârti), tĭzge 

almak (a arunca adversarul cu genunchiul). 

Finantarea  cheltuielilor  necesare sustinerii  evenimentului mentionat la art. 1  se 

face  din  titlul 59, capitolul 67 – alte servicii in domeniul culturii. 

Avand in vedere traditia organizarii evenimentului dedicat luptelor traditionale tataresti – 

Kures in localitatea Osmancea din comuna Mereni prin care se pastreaza traditiile culturale si 

populare specifice zonei noastre, precum si importanta acestor activitati pentru popularizarea 

comunei noastre, pentru dezvoltarea economica si sociala. 

In baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) , alin. (4), lit. a) si art. 139, alin. (3), lit. a)  din OUG 

nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile uylterioare, propun  spre 

dezbatere si adoptare proiectul de hotarare  pentru organizarea  si desfasurarea in comuna Mereni a 

evenimentului  dedicat  luptelor traditionale  tataresti – Kures si alocarea sumei necesare 

desfasurarii in bune conditii a acestuia. 

                              

 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


