
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.31
                                                               din 27.04.2018

privind înfiinţarea Asociatiei Club Sportiv “Bordei Verde” la nivelul comunei Bordei Verde cu
participarea Consiliului Local al Comunei Bordei Verde i aprobarea Regulamentului deș

organizare i func ionare     ș ț

Consiliul local al comunei Bordei Verde,judetul Braila întrunit în edinta de indata in dataș
27.04.2018        

         Având în vedere :
           - expunerea de motive a primarului comunei  prin care propune înfiin area a unui clubț
sportiv  care  să  coordoneze  activitatea  sportivă  la  nivelul  administrativ  territorial  al  comunei
Bordei Verde;
           -  raportul de avizare al comisiei de specialitate şi raportul compartimentului de resort;

inând cont de prevederile art.VII din OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuriȚ
financiare i pentru modificarea unor acte normative , prin care se modifică si completează art.18ș
din Legea educa iei fizice i sportului nr. 69/2000;ț ș
    In baza prevederilor art.45,  alin.5 din Constitutia Romaniei,  coroborata cu prevederile
art.26,  alin.1  si  alin.2,  lit.(b),  art.29,alin.1  si  art.30  din  Legea  nr.69/2000 Legea  educatiei  si
sportului,  modificata  si  completata  de  Legea  nr.472/2004  si  prevederile  O.G.  nr.26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii;
             Conform prevederilor  Ordonantei  de Urgenta nr.38/2017 privind modificarea si
completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000;
    În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(2) lit. “ h “, alin.( 3 ) lit. “ c “  şi art.45
alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. “ b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                  
        H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :

      Art.1.  Se aprobă înfiinţarea i autorizarea Asociatiei  Club  ș Sportiv  Bordei Verde, Club
Sportiv  de  drept  public, instituţie  publică  aflată  în  subordinea  Consiliului  Local  al  comunei
Bordei Verde, judetul Braila.
     
     Art 2  .   Obiectivul principal al Clubului este reprezentat de  performanta, selectia si pregatirea
pentru participarea la competitii interne  si internationale, a tineretului din comuna Bordei Verde.
Clubul sportiv are ca ca scop promovarea sportului pe plan local si national, pe mai multe secţii,
pe ramuri de sport : fotbal, oina, handbal, volei,etc. ;



     Art 3. Asociatia Club Sportiv Bordei Verde va fi înscris ca structură sportivă în Registrul
Sportiv de la Ministerul Tineretului i Sportului ;ș

     Art.4  Se aproba  Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei Club Sportiv
Bordei Verde, aflat in subordinea Consiliului Local Bordei Verde, conform Anexei nr. 1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.5   Se aprobă Consiliul de Administra ie al Asociatiei Club Sportiv Bordei Verde, înț
următoarea componen ă:ț

-GURAU RELU-SORINEL – Pre edinteș
-MICLARU ANGELICA – Vicepre edinteș
-MOISE MARIUS - Secretar

            -NISIPEANU FLORIN –membru
           - DUMITRU PETRICA - membru

Art.6. Clubul  va avea denumirea  Asociatia Club Sportiv “BORDEI VERDE” - i vaș

avea sediul la adresa localitatea Bordei Verde str. Principala, nr.33,comuna Bordei Verde, jud

Braila, pe baza contractului de comodat intre club si primaria Bordei Verde .

Art. 7 Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea 

clubului se suportă din bugetul local.

Art.8. Se imputerniceste d-l Gurau Relu-Sorinel, presedintele clubului, posesor al cartii

de  identitate  XR  nr.  347064,  CNP  1760604093941,  domiciliat  la  adresa  localitatea  Bordei

Verde,nr.84,comuna Bordei  Verde,jud.  Braila,  sa efectueze toate  operatiunile  pentru avizarea

constituirii si  inscrierea in Registrul Sportiv a Asociatiei Club Sportiv “BORDEI VERDE”.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Bordei Verde, judetul Brăila.

Art.10. Prezenta  se  va   comunicata,in  termenul  legal  Institutia  Prefectului  –  judetul

Brăila, Primarului comunei Bordei Verde si se va afisa  public la sediul institutiei.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            Bicoiu Dan
                                   

                                                                                                    CONTRASEMNEAZA  
                                                                                                    SECRETAR COMUNA, 
                                                                                                    Viorel Zodila




