ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 04.04.2017
Consilieri :
1. Branescu Nicu
2. Manea Ilie
3. Mustafa Belghin-absent
4. Sova Gabriel
5. Condurachi Costica
6. Oita Dumitru
7. Cojbuc Dumitru-absent
8. Turica Despina
9. Anton Ion- absent
10. Pana Ionel

11. Moale Cristina
12. Marincea Nicolaie
13. Samoila Marian-absent
14. Munteanu Mihaela-absent
15. Teleanu Florica - absent
16. Ionescu Ilie- absent
17. Gherghin Nicusor

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar,
conform Dispozitiei nr.240/03.04.2017.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 2 puncte . Se supune la vot ordinea de
zi care se aproba cu 10 voturi pentru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.
76/31.08.2016 privind înfiinţarea unui club sportiv orasenesc de drept public,
institutie publica in subordinea Consiliului Local Murfatlar cu denumirea “ Clubul
Sportiv Orasenesc Murfatlar “.
Vazand:
- Adresa Ministerului Tineretului si Sportului inregistrata sub nr.
2369/31.03.2017 la Primaria orasului Murfatlar;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind
educaţia fizică şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000;
In conformitate cu prevederile art. 1, art. 3 alin. (1) si (4) si ale art. 17 din
Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a)
punctele 1, 3, 5, 6, 19 si ale alin.(9) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor
art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propun Consiliului Local aprobrea modificarii si completarii HCL nr. 76/31.08.2016
privind înfiinţarea unui club sportiv orasenesc de drept public, institutie publica in
subordinea Consiliului Local Murfatlar cu denumirea “ Clubul Sportiv Orasenesc
Murfatlar “ in sensul modificarii si completarii Art. 3 care va avea urmatorul cuprins :

“ Art.3 Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar se organizează ca o
structură polisportivă cu mai multe secţii pe ramuri de sport destinate copiilor,
juniorilor, seniorilor si old boys : aeronautica, arte marţiale , atletism, baschet,
badminton, box, canotaj, ciclism, culturism şi fitness, dans sportiv, fotbal, tenis caj,
gimnastica, gimnastica ritmica, go, golf, handbal, haltere , judo, karate, karate
kyokushin iko2, karate wukf, karate traditional, lupte ; motociclism, oina, popice,
Bowling, rugby, sah, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, sportul pentru toţi,
Tenis, Tenis de masa, Tir sportiv, Tir cu arcul, Volei, Natatie si Pentatlon modern,
Canotaj .”
Se modifica si se completeaza in sensul celor solicitate de catre Ministerul
Tineretului si Sportului, Regulamentul de Organizare si Functionare a Clubului
Sportiv Orasenesc Murfatlar.
Se supune la vot si se aproba cu 7 voturi pentru si 3 abtineri ( Condurachi
Costica, Gherghin Nicusor si Pana Ion ) din 10 consilieri prezenti la sedinta.
2. Proiect de hotarare privind numirea Directorului
Clubului
Sportiv
Orasenesc Murfatlar in persoana dnei Banica Maria , in urma concursului
organizat in data de 21.03.2017.

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. 2 , lit d, alin. 6, lit.a , pct. 6 , 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, precum si rezultatul final al concursului pentru
ocuparea functiei de director la Clubul Sportiv Orasenesc Murfatlar inregistrat cu nr.
2144/21.03.2017 se propune Consiliului Local numirea dnei Banica Maria in functia
de Director al Clubului Sportiv Orasenesc Murfatlar , in urma concursului organizat
in data de 21.03.2017.
Se supune la vot si se aproba cu 7 voturi pentru si 3 abtineri ( Condurachi
Costica, Gherghin Nicusor si Pana Ion ) din 10 consilieri prezenti la sedinta.
Dna Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
PRESEDINTE,
TURICA DESPINA

SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INTOCMIT,
AZOITEI ROBERTINA

.

