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H O T Ă R Â R E A  nr.  42 / 2019 

privind  modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu  

 

 

 

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 39/20.03.2019, expunerea de motive a primarului 

oraşului Geoagiu nr. 39/20.03.2019  prin care se  arată că este necesară completarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu cu o nouă secție sportivă, aceea 

de arte martiale, întrucât acest sport  se bucură de un interes sporit în rândul tinerilor, Raportul  

Compartimentului Implementare Proiecte nr. 42/ 20.03.2019, precum și avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate nr. 2195/28.03.2019, nr. 2207/28.03.2019 și nr. 2219/28.03.2019; 

            În baza dispoziţiilor art. 22 alin. 2, art. 29 alin. 1, art. 30 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HGR nr. 884/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu modifiările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 6, lit.a, pct.6, art.45 alin.2  din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E   

 

 

Art.  1. – Se completează art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a  CLUBULUI 

SPORTIV AL ORAŞULUI GEOAGIU,  și va avea următorul conținut: 

” Art. 4. Clubul Sportiv al Orașului Geoagiu este club sportiv de drept public 

polisportiv, organizat pe 12 secţii: fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de masă, tenis, judo, 

oină, atletism, şah, karate, arte marțiale.” 

           Art. 2. -   Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru completarea Certificatului de 

identitate sportivă al  CLUBULUI SPORTIV AL ORAŞULUI GEOAGIU cu secția ” arte marțiale”. 

          Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art.  4. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

            - Institutiei Prefectului Jud. Hunedoara; 

                       - Primarului oraşului Geoagiu; 

            -  Compartimentului Implementare proiecte, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, 

Geoagiu, 29.03.2019  

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

             Ganga Viorel Mihai                                                              jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 


