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HOTĂRÂREA NR. 9 

Din 18 martie 2014 
 

Privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de asociere încheiat între Oraşul 

Ungheni şi Asociaţia Clubul Sportiv „Viitorul Ungheni”  

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18 martie 2014, 

 Urmare cererii Asociației Club Sportiv „Viitorul Ungheni”, înregistrată la Primăria orașului 

Ungheni sub nr. 16.044/13.03.2014, 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1580/13.03.2014 întocmită de primarul oraşului 

Ungheni, raportul de specialitate nr. 1581 /13.03.2014 întocmit de  Liţ Alexandru, viceprimarul 

oraşului Ungheni și Raportul de specialitate nr. 1781/18.03.2014 întocmit de Serviciul financiar-

contabilitate, 

 Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism și de către comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și turism din 

cadrul Consiliului local Ungheni, 

Ţinând cont de prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

 În conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 

69/2000, cu completările şi modificările ulterioare, 

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6, art. 45, alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 



 Art.1. Se aprobă prelungirea asocierii Oraşului Ungheni cu Asociaţia Clubul Sportiv 

„Viitorul Ungheni”, conform Actului adiţional nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2. Se mandatează  primarul oraşului Ungheni să semneze actul adiţional nr. 3 la 

contractul de asociere. 

            Art.3.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Viceprimarului orașului Ungheni 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

- Asociației Club Sportiv „Viitorul Ungheni”, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 18 martie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       TRIF IOAN      SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                               ________________________ 

 

 


