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e-mail:unqheni@cimures-lq

PROIECT DE HOTARARE

priyind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia, numirea qi eliberarea din
funcfia de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018.

Primarul oraqului Ungheni jud.Mureg,
Avdnd in vedere,

Referatul de aptobarc nr,6769121.11.2018 al primarului orapului Ungheni, privind
aprobarea criteriilor, procedurii penfu selecti4 numirea qi eliberarea din func1ia de Director
al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018
Raportul de specialitate llt,67'70.121.1 1.2018 intocmit de Serviciul financiar-contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Ungheni privind aprobarea
criteriilor, procedurii pentru selectia, mrmirea qi eliberarea din funclia de Director al Clubului
Sportiv Unirea Ungheni 2018
Hotdrdrea Consiliului Local al Om$ului UngherLi N,26126.06.2018 privind infiinlaxea
Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 qi aprobarea Regulamenh.rlui de organizare si

funclionare al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 20 I 8,
Prevederile H.G.nr.286/201 I pentru aprobarca Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacart sau temporar vacant
corespunzltor funcliilor contractuale Si a criteriilor de promovare in gmde sau trcpte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din

fonduri publice,cu modificirile 9i complet[rile ultedoaxe.

in temeiul art. 36, alin. (2) lit. a, a1t. 45, alin. (6) 9i ale art. 115, alin. (l), litera b) din
Leeeartr.2l5l2O01 privind administralia publici locala, republicata, cu modific6rile qi
comDletarile ultedoare :

Supun spre aprobare

Art.1, Aprobarea cdteriilor, procedum pentu seleclia, numirea gi elibera.rea din
funclia de Director al Clubului Sponiv Unirea Ungheni 2018, conform Anexei nr'l care face
pafie integantd din prezenta hoterare.

Art.2. Aprobarea dumtei de 2 ani

a Contmctului de management ce urme^zd a

fi

inaheiat cu persoana (candidatul) declarat admis in urma suslinerii concursului de ocupare a

fiucliei contactuale

de Director al

Clubului Sportiv Unirca Ungheni

Art 3. Se imputernicege Pdmaxul OraFului Ungheni pentru

20 I 8.

a semna Contrachrl de

management cu persoana(candidahrl) declarat admis la concurs,cu respectaxea prcvededlor
legale.

Art.4. Procedura de ocupare prin concurs pe dumta debrminati de 2 ani in baza unui
contract de management, a funcliei contractuale de Director al Clubului Spoitiv Unirea
Ungheni 2018, se desfEqoaxx cu respectarea prevederilor H.G.nr.286/201I pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vac.rnt corespunzator funcliilor contractuale 9i a cdteriilor de promovare in

tepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plitit din fonduri publice,cu modificdrile qi completerile ulterioare.
grade sau

Art.S. Aprobarea obiectivelor in vederea elaborarii Proiectului de management la
concusul organizat pentru ocupaxea firnctiei de conducere de Director al Clubului Sportiv
Unirea Ungheni 2018 conform Alexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenhrl proiect de
hotdr6re.
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotirire privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia,
numirea qi eliberarea din functia de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018

Pot vit prevederilor

axt.63 alin.(7) din Legea administaliei publice locale
nr.2l51200l,republicati,cu modificdrile qi completdrile ulterioare,t?r/rirea conducdtorilor

inslituliilor ti sefi,iciilot publice de interes local se face pe baza concursului olganizat
pottilit procedurilor li uitefiilor aprobate de coksiliul local,la prop netea primatului,in
condiliile legii.Numirea se face prin dispozilia ptimarului,avA d anexat contraclul de
manageheht.

Totodata,potrivit art.36,alin.(2),lit.d) 9i alin.(6),1it.a) punctul 6 sportul,corcborat cu
art.63 alin (5) lit.c ) din Legea administraliei publice locale nr.21512001,republicatd,cu
modificirile qi completdrile ulterioarc, cor?siliul local asigutd,potrirt competenlelor sale fi in
condiliile legii,cadrul necesar pentrufutnizarea serviciilor publice de ihtercs local
privind..... sportul iar Primarul ia mdsuri pentru organizaxea executdrii $i executarea in
concret a activiteflor din domeniul acestora.

Criteriile de ocupare, procedura pentru selectia ,numirea Ei eliberarea din
funclia de director al Clubului Sportiv se vor face prin concurs organizat in conlbmitate cu
prevederile H.G.nr.286/20 I 1 pentru aprobarea Regulamertuluicadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
functiilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau tepte profesionale imediat
superioare a personalului contactual din sectorul bugetar plitit din fondwi publice,cu
modifi cirile gi completdrile ulterioare.

in vederea indeplinirii criteriilor specifice de ocupare a funcliei de conducere, de
Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 , candidatul tebuie sa depuni ur Proiect
de management

.

Raportat la prevededle legale mai sus invocate,oportunitatea elaboririi gi aprobirii
prezentului Proiect de hotirare se intemeiazd pe necesitatea adoptarii mdsudlor Si ultedor a
aplicirii lor in demersul de dezvoltare a seruiciilor publice din domeniul sportiv, ce urmeaza
a

fi prestat la nivelul Orasului Ungheni.

PRIMAR

ROMANIA
JUDETUL MURE$
PRIMARIA ORA$I'LIJI I]NGHENI
547 605.

Unsheni. nr. 35'7 tevfax:.0265-328.172. 328.2),2.
Nt.6'7'7 0/21 .11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotirdre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selectia,
numirea $i eliberarea din func{ia de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018

In confomitate cu prevederile art.7 din CAPITOLUL III -Stfuctua
organizalorica,organele de conducere si contol al Regulamentului de organizare si
funclionare al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 " Conducerea execuliva a instituliei
este asigurati de un Dircctor executiv numit de cdte Primarul oraqului Ungheni pe o perioadd
de 1 an dupa care se organizeazi concus".

In Anexa nr.1, la prezentul proiect de hotararc sunt supuse spre aprobare criteriile de
ocupare, procedura pentru selectia, numirea gi eliberarea din funcIia de Director al Clubului
Sportiv Unirea Ungheni 2018.

in

Anexa nr.2 , la prezeltul proiect de hotbx6xe sunt supuse spre aprobare Obiectivele
in vederea elaborarii Proiectului de management la concursul orgadzat pentru ocuparea
functiei de conducere de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018
Ocuparea postului d€ Director al Clubului Sportiv Unirca Ungheni 2018 se face prin

concws organizat potrivit prevederilor H,G,n.28612011 pentru aprobarca Regulamenhrluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempomr
vacant corespunzdlor funcliilor contactuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetax phtit din
fonduri publice,cu modificArile qi completerile ulterioare.
Comisia de concurs, comisia de solulionare a contestaliilor si secretariatul comisiilor
se constituie prin act administrativ al Primaxului oratului Ungheni ,cu respectaxea condifiilor
$i qiteriilor, inclusiv cele privitoare la regimul incompatibilitdtilor fi conllictelor de intercse,
previzute de H.G.ru.286/201 l.
Concursul de ocupare a funcliei de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 20 I 8
,se desftqoard conform cerinlelor cuprinse in Anunlul public, al cdrui conlinut este stabilit de
Primarul ora lui Ungheni.

Anunlul cuprinde

a)
b)

:

denumirea postului pentu care se organizeaza cortc.ursu]
conditriile generale si specihce de participare la conculs cerinle ale acestuia
c) documentele solicitate candidalilor peltru intocmirea dosarului de concurs, data-limita
si ora paoa la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, cu

prccizarea persoanelor si datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfasumxrl

concursului;
d) tipul probelor de concws, locul, data si ora desfasurarii acestora;
e) bibliogafia si alte date necesare desfasurarii concusului.
Informaliile prezentate se menlin la locul de afisare si dupi caz pe pagina de intemet a
autodtalii sau instituriei publice pdna la finalizarea concursului.
Rezultatul final al concursului, Proiectului de management declarat casdgdtor Si
durata acestuia se aprobi prin hotirare a Consiliului Local al oraqului Ungheni, la propunerea

Primarului oraqului Ungheni.
imputemiceste Primarul oralului Ungheni pentru a semna Contractul de
management cu persoana (candidatul) declarat ,,admis" la concus,cu respectarea prcvede lor
legale.
Se

Incetarea Contrachiui de Management poate

fi realizati in urmdtoarele situatii:

a)
b)

expirarea perioadei pentru care a fost incheiat,
revocarea din funcfia de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018,1n
cazul neideplinirii obligatiilor prevezute in Contractul de Management,

c)

acordul de vointa al

d)
e)

aparilia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevdzuti de lege,
renuntarea de cdtre Directorul al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 la

f)

mandatul incredintat,
decesul sau punerea sub interdictiejudecdtoreascd a Dhectorul

pi4ilor

sermatare,consemnate in scds,

al Clubului

Sponiv Unirea Ungheni 2018.

Directorul Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 se face in conformitate
cu prevederile Legii nr,l53/2077 privind salarizarea personalului plitit din fonduri
publice, la nivelul corespwzitor functiei contractuale de conducere.
Salarizarea

Considerim ca sunt indeplinite condiliile legale de folma $i conlinutdrept pentru
care propunem adoptarea Proiectului de hotarare privind aprobarea cdteriilor, procedudi
pentru selectia, numirea $i eliberarea din fimclia de Director al Clubului Spofiiv Unirca
Uneheni 2018.

Intocmit,
Sturza Dariela

\s

Verificat,
sef serv.fi n contabilitate

nrMu*ia

\-t
\

Anexa

nr.l

la HCL nr.....,.....,/

Criteriile de ocupare procedura pentru selectia, numirea li eliberarea din
'
funclia de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018

Criterii generale qi specilice
Criterii generale
Uniunii Europene
sau a statelor apartinand Spatiului Economic Euopean si domiciliul in

a) are cetalenia tomana, cetatenie a altor state membre ale

Romania;
b) cunoaste limba roman4 scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare posb-rlui pentru care candideMa,
atestata pe baza adeverintei medicale eliberale de medicul de

farrilie

sau de

unitatile sanitaxe abilitate;
1) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potdvit cerintelor postului ;
g) nu a fost condarnnata definitiv pentu savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autodtatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuireajustitiei, de fals od a unor fapte de
coruptie sau a unei inftactiuni sava$ite cu intentie, care ar face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit
reabilitarea.

l.

Criterii specifice

a)

Absolvenli de studii universitare de licenld absolvite au diplomi"respectiv
studii superioare de lungA duratd ,absolvite cu diploma de licenp sau
echivalent6,

b)

c)

Vechime in specialitatea studiilor necesare exerciterii funcliei -minimum 3
ani,
Depunerea unui Proiect de management care sa cuprindd: o proiectie
fimdanentald a bugetului de venituri 6i cheltuieli al Clubului Sportiv
Unirea Ungheni 2018, pentm perioada 2019-2021, strategii,
programe,proiecte, masud concrete, cuantificabile ce vor fi al'ute in vederc
in pedoada de executare a contractului de management

Procedura de selectie qi trumire a candidatilor
Ocuparea postului de Dircctor al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 se face prin concurs

organizat potrivit prevederilor H.G.n.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea pdncipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempomr vacant
corcspunzator functiilor co[tactuale Si a cdteriilor de promovare in gmde sau trepte

profesionale imediat supedoare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din
fonduri publice,cu modificirile Ei complet2irile ulterioare.
Comisia de concurs, comisia de solulionare a contestatriilor si secretarianrl comisiilor
se constituie prin act administmtiv al Primarului oragului Ungheni,cu respectarea condiliilor

qi

criteriilor,inclusiv cele privitoare
interese,prevezute de H.G.rc.286/201l.

la regimul

incompatibilitdlilor Ei conflictelor

de

Concursul de ocupare a funcfiei de Director al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018,
se desfd{oard confoml cerinlelor cupdnse in Arunlul public, al ctrrui conlinut este stabilit de
Primarul omqului Ungheni.

Anunlul cuprinde

:

c)

denurnirea postului pentru caxe se organizeaza concursul
d) condiliile generale si specifice de participaxe la concus cednle ale acestuia
c) documentele solicitate candidalilor pentru intocmirea dosarului de conculs, dataJimita

si ora pdna la care se pot depune acestea, locul unde se depwl dosarele de concws, cu
precizarea persoanelor si datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfasurarii
d) tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora;
e) bibliografia si alte date necesaxe desfasurarii concursului.

Informaliile prezentate se menlin la locul de aisare si dupd caz pe pagina de intemet a
autoritilii sau instituliei publice pdna la hnalizarea concursului.
Rezultatul final al co[cursului, Proiectului de management declarat ca$tigetor $i
durata acestuia se aproba prin hoterare a Consiliului Local al oragului Ungheni, la propunerea
Primarului oraqului Ungheni.
Pdmarul oraqului Ungheni pentu a semna Conhactul de
management cu persoana (candidatul) declarat ,,admis" la concurs,cu rcspectaxea pr€vederilor
Se imputemiceste

leaale.

Incetarea Contractului de Management
expirarea perioadei

pentu

care a

fbst incheiat,

h) revocarea din funclia de Director al al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018,ir
cazul neideplinirii obligafiilor prevazute in Contractul de Management,
L) acordul de voinF al pd4ilor sematare,consemnate in scris,
)) apardia unei situagii de incompatibilitat€ sau conflict de interese prevazuta de lege,
k) renuntaxea de citre Directorul al Clubului Sportiv Unirea Ungheni 2018 la

1)

mandatul inoedintat,
decesul sau punerea sub interdiclie judecatoreasca a Directorul

al Clubului

Sportiv Unirea Ungheni 2018.
Salarizarea Directorul Clubului Spofiiv Unirca Ungheni 2018 se face in
confomitate cu prevederile Legii nr. 1 53/20 1 7 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, la nivelul corespunzitor funcliei contractuale de
conducere

Atribufiile generale qi specifice ale Directorul Clubului Sportiv Unirea Ungheni
2018 su[t stabilite prin Regulamentul de organizare gi func,tionare al Clubului 9i
sunt detaliate prin fiSa postului care este anexatA Contractului de management.

Anexa nr.2 la HCL nr.,......,.../

Obiective in vederea elabortrii planului de manag€ment la concursul
organizat pentiu ocuparea funcliei de conducere, de l)irector al Clubului
Sportiv Unirea Ungheni 2018.

I .Tipul institufiei publice- obiectul de activitate

- descdere.

Activitatea Clubului Sportiv

II.

Misiunea institu{iei

III.

Date privind evoluliiile economice,mediul socio-cultural 5i mediul stiinlificometodologic fi tehnologic general,precum gi cel specific sportului specifice comunitiJii in
care institulia iqi deslisoari activitatea.

lV. Dezvoltarea specifice

a insriruliei

l.

Scurt istoric al institutiei,de la inJiinlare pend in prezent

2.

Cdterii d€ pedormanlA ale instituliei in ultimi trei ari.

3. Scuta descriere

a

patrimoniului instituliei (sedirrspalii,dotdri).

4.

Lista plogramelor Si proiectelor desfiqurate in ultimi 3 ani.

5.

Programul minimal realizat pe ultimi 3 ani.

6.

Alte informatii.

V. Sarcini pgntru management

in cazul activitdlii de management desft$urate ,planul de management trcbuie
vedere umitoaxele sarcini specifi ce.

sa aibd

-in anul 2019 sa se claseze pe unul din prirnele 5 locuri ale clasamentLrlui.
-in anul 2020 pe primele 3 locud ale clasamentului.
-in anul 2021

-

sA

promoveze in Liga a II- a -fotbal.

cre$terea accesului publicului la competilii,spectacole

-asigurarea

ti

evenimente,

diversificlrii ofertei sportive,

-asigurarea promobdrii inovaliei,precum qi a noilor metode de aomunicarc a actului

sPortiv.

ln

