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H O T Ă R Â R E  A   nr.  99 / 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. 35/20.03.2019,  Referatul de aprobare a primarului 

oraşului Geoagiu nr. 35/20.03.2019  prin care se  arată că este necesară modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu în ceea ce privește culorile clubului, 

propunându-se în loc de roșu și albastru culorile alb și albastru, precum și în privința denumirii 

clubului, raportat la faptul că va continua activitatea AS Gloria Proinstal Geoagiu, iar numele Gloria 

este de notorietate pentru echipa de fotbal a orașului Geoagiu, se propune completarea denumirii 

clubului astfel; Clubul Sportiv Gloria al orașului Geoagiu, raportul de specialitate al Compartimentului 

Implementare Proiecte nr. 99/26.07.2019, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 

5238/29.07.2019, nr. 5247/29.07.2019 și nr. 5256/29.07.2019; 

 Întrucât activitatea Clubului a inceput pe mai multe secții, iar in campionatul de fotbal se preia 

palmaresul de la echipa Gloria Proinstal Geoagiu, este necesară majorarea numărului de persoane 

desemnate din partea comunității în Comitetul Director și cooptarea celor care sunt implicați activ în 

pregătirea sportivilor; 

            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. 129 alin. (2), lit. ”d”,  alin. 7, lit. ”f” și  art. 139 alin. (1)  din  OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E   

 

Art.  1. (1)   Art. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a  CLUBULUI SPORTIV 

AL ORAŞULUI GEOAGIU,  se modifică și va avea următorul conținut: 

” Art. 1. Denumirea este: CLUBUL SPORTIV GLORIA AL ORAŞULUI GEOAGIU.” 

(2) În cuprinsul Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Clubului Sportiv  și în toate 

documentele privind activitatea acestuia, se va schimba denumirea CLUBUL SPORTIV AL 

ORAŞULUI GEOAGIU cu noua denumire, respectiv ” CLUBUL SPORTIV GLORIA AL 

ORAŞULUI GEOAGIU”. 

Art. 2.  Art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CLUBULUI SPORTIV 

GLORIA AL ORAŞULUI GEOAGIU,  se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.8. Culorile Clubului sunt: alb si albastru. ” 

Art. 3.  Art. 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CLUBULUI SPORTIV 

GLORIA AL ORAŞULUI GEOAGIU,  se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art. 21. (1) Comitetul Director este alcătuit dintr-un total de 9 membri din care: 

a) un preşedinte; 

b) un vicepreşedinte; 

c) șapte membri; 

(2) Directorul Clubului Sportiv al Orașului Geoagiu este membru de drept al Comitetului Director. 



(3) Ceilalţi 8 membri sunt: 3 consilieri locali, aleşi de către Consiliul Local al Orașului Geoagiu, o dată 

la 4 ani şi 5 reprezentanti ai comunitatii, numiti de Consiliul local al Orașului Geoagiu la propunerea 

consilierilor şi a primarului Orașului Geoagiu.” 

Art. 4. - Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Geoagiu  în Comitetul 

Director al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu, domnii consilieri: 

- Dincsorean Aurel, 

- Joikits Tiberiu,   

- Ganga Mihai             

Art. 5. -  Se desemnează în calitate de reprezentanti ai comunităţii locale în cadrul Comitetul 

Director al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu, domnii: 

- Pleniceanu Mihai 

- Cherecheș Claudiu 

- Achim Sorin 

- Abrudean Gavril 

- Nyeste Antoniu 

           Art. 6.  Se aprobă efectuarea demersurilor legale pentru completarea Certificatului de identitate 

sportivă al  CLUBULUI SPORTIV AL ORAŞULUI GEOAGIU cu  noua denumire. 

          Art. 7.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

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

         Art. 8. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL Geoagiu nr. 33 / 2019 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale  în cadrul Comitetul 

Director al Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu 

           Art. 9. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

            - Institutiei Prefectului Jud. Hunedoara; 

                       - Primarului oraşului Geoagiu; 

            -  Compartimentului Implementare proiecte, persoanelor nominalizate la art. și art. 5,  se 

aduce la cunoştinţă publică prin afişare, 

 

 

Geoagiu, 31.07.2019 

            Preşedinte de  şedinţă                                                      Contrasemnează  Secretar  

              Dîncșorean Aurel                                                                jr. Cimpoeşu Maria 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


