
ROMANIA
IUDETUL MURES

PRIMARIA ORA$ULUI UNGHENI
547605 Unqheni, nr.357, Te l:/fa x:0265328112. 0265328212

unghenj@cjmures.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orafului Ungheni in
Comitetul Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018

Primarul OraEului Ungheni
Vdzdnd Referatul de aproba-re nr. 5726 din 03.10.2018, raportul de specialitate

cu m. 5727 din 03.10.2018 intocmit de Administratorul public al oragului Ungheni - domnul
Li! Alexandru, la proiectul de hotdrare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
al oragului UngheDi in Comitetul Dircctor al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018;

AvAnd in vedere Hotirdrea Consiliului Local Ungheni nr.48 din 13.09.2018 privind
modificarea qi completarea Hotdrarii Consiliului Local nr. 26 din 26.06.2018;

In colformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) $i (3), art. 18 ^1, axt. 2l alin. (1) [1.
"b", att.22, afi.26 alin. (2) lit. ,,b", art. 29 alin. (2), arr. 67 alin. (3), art. 69 alin. (1), (4) $i (5),
art. 71 alin. (2) lit. a) din Legea legea educatiei fizice $i sportului m. 6912000, cu modificirile
fi complefirile ulterioare. cu precidere cele ale O.U.G. nr. 38/2017;

Conform prevederilor Hotdrarii Guvemului nr. 884/2001, pentru aprobarea
Regulamentului de punere in aplicare a dispozigiilor Legii educaliei fizice $i spofiului ff.
6912000].

in temeiul plevederile art. 36 alin. (l), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lir. a)
pct.6, alin. (9), art.45 alin. (1), art.73, arr. 115 alin. (1)lit.b) 9i atin. (7) din Legea nr.
21,5/2001- Legea administraliei publice locale, republicati, cu modifictrrile si completirile
r terioare,

PROPUN SPRE APROBARE:

Art.1. Desenrnarea doamnei/domnulLri ca
reprezentant al Consiliului Local al oraqului Ungheni, in Comitetul Director al Clubului
Sportiv Unilea Ungheni 2018.

Art. 2. In temen de 30 de zile de la numire, Comitetui Director al Clubului Sportiv
Unilea Ungbeni 2018 va prezenta Consiliului Local Ungheni propuneri de modificare a
Reguiamentului de organizare Si funclionare al clubului gi o propunere de buget pe anul
competitional 201 8-2019.
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Nr. 5726 din 03.10.2018

REFERAT DE APROBARE

privind desemnarea r€prezentantului Consiliului Local al oraqului Ungheni in
Comitetul Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018

Clubul Sportiv Unirea Ungheni 2018 s-a infiinlat prin HottuArea Consiliului Local m.

26 dit26.06.2018.

Scopul inliinli.rii Clubului Spofiiv Unirea Ungheni 2018 a fosi acela de a orgcniza qi

administra activitatea sportivd de la nivelul oraqului Ungheni qi are ca obiectiv promovarea

umatoarclor discipline sportive: fotbal, fotbal in sali (futsa), entral , taekwondo WTF,

volei, baschet, arte ma4iale, judo, $ah, gimnastica, spofiul pentu persoane cu nevoi ental.

spotul pentru toli, fitness, tenis de masd, badminton.

Potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul de organizare si funclionare al Clubului

Sportiv Unirea Ungheni 2018, coordonarea gi controlul acestuia se asigue de cetre Directorul

entral e si Comitetul Director. Comitetul Director este format din 3 membrii, din care unul

este Directorul ental e, I membru din partea Consiliului Local qi I membru desenmat din

partea executir.ului oraEului Ungheni. Potdvit prevededlor ad. 8 din Regulamentul de

organizare qi functionare al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018, trebuie desernnat un

membru din partea Consiliului Local Ungheni gi unul din partea Executi\.ului oraSului

Ungheni.

in acest sens, lindnd cont de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere $i aprobaJe

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraqului Ungheni in Comitetul Director al

Clubului Soortiv Unirea Uneheni 2018.

Primar

Prodan Victor



ROMANIA
JUDETUL MURES

PRIMARIA ORASULUI UNGHENI
547605 Unsheni. nr.357. Telt /!.9LO265323!t2,02683282r2

ungheni@cjmu res.ro

Nr.5727 din 03.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al ora{ului Ungheni in
Comitetul Director al Clubului Spoltiv Unirea Ungheni 2018

Clubul Sporliv Unirea Unghed 2018 s-a infiinfat prin Hot5xdrea Consiliului Local nr.
26 dh 26.06.2018.

Scopul infiinlirii Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 a fost acela de a organiza Ei
administra activitatea sportivd de Ia Divelul oraqului Ungheni 9i are ca obiectiv promovarea
urmetoarelor discipline spofiive: fotbal, fotbal in sala (futsa), entral , taekwondo WTF,
volei, baschet, alte marliale, judo, sah, gimnasticA, spofiul pentu persoane cu nevoi entralj
sportul pentN toli, fitness, tenis de mase, badminton.

Potivit prevederilor art. 7 din Regolamentul de organizare qi funclionare al Clubului
Spofiiv Unirca Ungheni 2018, coordonarea $i controlul acestuia se asiguri de citle Directorul

entral e $i Comitetul Director. Comitetul Director este format din 3 memb i, din care unul
este Directorul entral e, 1 membru din partea Consiliului Local Si I membru desemnat din
partea executivului oraqului Ungheni. Potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul de
organizare qi funclionare al Clubului Sportiv Unirea UngheDi 2018, trebuie desemnat un
menbru din parlea Consiliului Local Ungheni gi unul din partea Executivului orasului
Urrgheni.

Co blm prevede lor art. 29 alin. (l) din Legea educaliei fizice ii a sportului nr.
69/2000. cu modificlrile $i complettuile ulterioare, ,,Cluburile spodive de drept public sunt
persoane juridice, infijnlate ca institulii publice in subordinea administraliei publice entral,
locale sau a instituliilor de invitAmant superior de stat, ii au drept obiect de activitale
peformanfa. seleclia, pregitirea $i participarea la competilii inteme $i intemationale".

in acest sens, finand cont de cele expuse mai sus, supunem sprc dezbatere qi aprobare
desernnarca reprezentantului Consiliului Local al otasului Ungheni in Comitetul Director al
Clubului Spofiiv Unirea Ungheni 2018.

Administrator public
Lit Alex-andru
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