R O M Â N I A
JUDEȚUL T I M I Ș
ORAȘULUI BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 32
DIN 30.03.2017
Privind aprobarea Componenței Consiliului de Administrație , a Statului de
funcţii și a Regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv
PHOENIX BUZIAȘ
Consiliul local oraș Buziaș , județul Timiș


Analizând raportul comun întocmit de către dl. Filievici Mircea – referent
în cadrul Primăriei orașului Buziaș și dl. Toma Dan – consilier de
specialitate în cadrul Primăriei orașului Buziaș, înregistrat cu nr. 7912/2017,
avizat de către secretarului Orașului Buziaș și șef Serviciul buget,
contabilitate - finanțe , impozite și taxe , executare silită din cadrul Primăriei
orașului Buziaș;
 Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local oraş Buziaş, prin care se acorda aviz favorabil;
 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local oraș Buziaș nr. 11 din
28.02.2017 privind aprobarea înfiinţării CLUBULUI SPORTIV
“PHOENIX” BUZIAȘ;
 Având în vedere prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 /2000,
cu modificarile si completările ulterioare si Hotărârea Guvenului nr. 884 /
2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor
Legii educației fizice si sportului nr. 69 / 2000;
 În baza art. 38, alin. (2), lit.a) si alin.(3), lit. „b” si in temeiul art. 45, alin. (1
) , art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publica locală, repubicată, cu modificarile și completarile ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcționare al Clubului Sportiv
PHOENIX BUZIAȘ, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Componența Consiliului de Administrație si Statul de funcţii ale
Clubului Sportiv PHOENIX BUZIAȘ, conform anexelor nr.2 si 3, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului
Orașului Buziaș ;
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituției Prefectului – jud. Timiș;
- Primarului orașului Buziaș;
- Clubului Sportiv PHOENIX BUZIAȘ;
- Serviciului buget , contabilitate - finanțe , impozite și taxe , executare silită .
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