ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63
DIN 31.07.2017
PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. BUZIAȘ NR.
32/30.03.2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE , A STATULUI DE FUNCŢII ȘI A REGULAMENTULUI DE
ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV PHOENIX
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;








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. 10834/2017, avizat de către secretarului
Orașului Buziaș și șef Serviciul buget, contabilitate - finanțe , impozite și taxe ,
executare silită din cadrul primăriei orașului Buziaș, prin care care se propune
înlocuirea sintagmei „sport de masă” și a abrevierii ”etc. ” din cuprinsul
Regulamentului de organizare şi funcţionare ȋn baza căruia funcţionează clubul
sportiv, cu nominalizarea expresă a ramurilor de sport , precum și înlocuirea sintagmei
” organizarea de competiții se face cu avizul de specialitate ” cu sintagma ”
organizarea de competiții sportive se face cu acordul federațiilor sportive naționale pe
ramura de sport și în baza regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale ” ,
pentru a nu intra în contradicție cu Art 34 , Art.37 si Art.42 din Legea 69 / 2000 a
Educației Fizice și Sportului;
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 , art. 18, alin. 2 , art. 29, alin. 1, art 34 ,
art.37 si art.42 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, astfel cum
aceasta a fost modificata si completata de O.U. G. nr. 38 / 2017 privind modificarea si
completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 ;
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 modificarea și completarea art. 16 lit. h) și 18 alin. 1) din

ANEXA NR. 1 - Regulamentul CLUBULUI SPORTIV PHOENIX BUZIAȘ

a

H.C.L. BUZIAȘ NR. 32/30.03.2017 , care vor avea următorul cuprins:
„Art. 16. Scopul clubului se realizează prin următoarele obiective:
……………………………………………………………………………………………
h) organizarea de competiții sportive se face cu acordul federațiilor sportive naționale
pe ramura de sport și în baza regulamentelor și statutelor federațiilor sportive
naționale ;

……………………………………………………………………………………………………”
„ Art. 18. (1) Clubul Sportiv PHOENIX BUZIAȘ are în structură secţii pe ramuri
sportive , după cum urmează : fotbal , handbal , arte marțiale de contact, atletism ,
baschet , gimnastică , judo , lupte , volei , popice ”.
Art.2. 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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