ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 11
DIN 28.02.2017
PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII CLUBULUI SPORTIV “PHOENIX” BUZIAȘ
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;









Având în vedere expunerea de motive a Grupului de inițiativă a consilierilor locali,
privind necesitatea înfiinţării Clubului Sportiv “PHOENIX” BUZIAȘ, înregistrată cu
nr. 950/2017;
Ținând seama de referatul comun întocmit de către dl. Filievici Mircea – referent
cadrul Primăriei orașului Buziaș și dl. Toma Dan – consilier de specialitate în cadrul
Primăriei orașului Buziaș, înregistrat cu nr. 7113/2017, avizat de către secretarului
Orașului Buziaș și șef Serviciul buget, contabilitate - finanțe , impozite și taxe ,
executare silită din cadrul primăriei orașului Buziaș;
Având în vedere raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş
Buziaş, prin care se acordă aviz favorabil;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 10 alin. 2 , art. 29, alin. 1, din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare ;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884 /2001 pentru
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69 / 2000 ;
În baza art. 36, alin. (2), lit. a), d) şi alin.(6), lit. „a” , pct. 6 , în temeiul art. 45, alin.
(1) , art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001
republicată cu modificările si completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă înfiinţarea CLUBULUI SPORTIV “PHOENIX” BUZIAȘ, persoană
juridică română de drept public, ca instituţie publică polisportivă, în subordinea
Consiliului Local BUZIAȘ, structura sportivă cu personalitate juridică de drept public.
Art.2. Sediul CLUBULUI SPORTIV PHOENIX BUZIAȘ este în orașul BUZIAȘ, str.
Principală nr.10 H, județul TIMIȘ (SALA DE SPORT VICTORIA ).
Art.3. Clubul Sportiv „PHOENIX” BUZIAȘ are ca obiect principal de activitate, selecţia
şi pregătirea sportivilor, participarea acestora la competiţii sportive interne şi internaţionale şi
atingerea performanţelor sportive, precum și organizarea de competiții și evenimente sportive.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului
Buziaș, care va asigura elaborarea, în condițiile legislației incidente în materie, a Regulamentului
de organizare si funcționare si a Statului de funcții ale Clubului Sportiv „PHOENIX” BUZIAȘ,
care vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orașului Buziaș.
Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică :

-

Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş ;
Primarului Orașului Buziaș;
Serviciului administrație publică locală din cadrul Primăriei orașului Buziaș;
Serviciului contabilitate, buget, impozite, taxe din cadrul Primăriei orașului Buziaș;
Tuturor cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și postare în site-ul instituției.
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