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H O T Ă R Â R E A    nr. 42 / 2013 

privind înfiinţarea CLUBULUI SPORTIV AL ORAŞULUI GEOAGIU 
 
 

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 
 Având în vedere nota de fundamentare a primarului oraşului Geoagiu, raportul  Secretarului şi avizele 
favorabile ale comisiilor de specialitate; 
              În baza dispoziţiilor art.22 alin.2, art.29 alin.1, art.30 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu modifiările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 6, lit.a, pct.6, art.45 alin.2  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E   
 

Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea unui Club sportiv, persoană juridică de drept public, organizat sub 
autoritatea Consiliului Local al oraşului Geoagiu sub denumirea CLUBUL SPORTIV AL ORAŞULUI 
GEOAGIU, cu sediul în Geoagiu, strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara.  

Art. 2 - Se aprobă ca activitatea Clubului Sportiv al oraşului Geoagiu să fie finanţată din bugetul local şi 
din alte surse. 

Art. 3. – Se aprobă patrimoniul iniţial al Clubului sportiv al oraşului Geoagiu în cuantum de 500 lei, care 
se va constitui prin contribuţie din bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2013. 

Art. 4 -  Directorul Clubului Sportiv va fi ordonator terţiar de credite pentru sumele primite de la bugetul 
local, precum şi pentru alte surse de venituri. 

Art. 5 – Se aprobă folosinţa gratuită de către Clubul sportiv al oraşului Geoagiu, a tuturor bazelor 
sportive, aflate în patrimoniul oraşului şi administrarea Consiliului Local. 

Art. 6 - Se împuterniceşte doamna Marcu Adriana să reprezinte Consiliul Local al oraşului Geoagiu în 
demersurile ce urmează a se efectua privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii Clubului Sportiv al oraşului 
Geoagiu. 

Art. 7 -  Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
  - Institutiei Prefectului Jud. Hunedoara; 
                         - Primarului oraşului Geoagiu; 
             - Serviciului Financiar. Buget, Contabilitate; 
                     - se aduce la cunoştinţă publică prin afisare. 
 
 

  Geoagiu, 26.03.2013 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemnează SECRETAR, 

                    Tătaru  George                                                           Jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,  0 „împotrivă” şi  0 „abţinere” 


