ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării și organizării Clubului Sportiv „Voinţa Macea"

Consiliul local al comunei Macea, judeţul Arad, întrunit in şedinţa
extraordinară în data de 15 03 2016, având in vedere:
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Macea nr. 1641/14 03 2016;
- raportul de specialitate al secretarului comunei Macea nr. 1642/14 03 2016;
- procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței susținătorilor Clubului Sportiv
Voința Macea, în urma căreia au fost desemnați cei doi reprezentanți în cadrul
comitetului director al clublui;
- prevederile art. 22 alin. 2, art. 30 din Legea nr.69/2000, actualizată, a
educaţiei fizice şi sportului;
- prevederile H.G nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubul Sportiv „Voinţa Macea"
(propunere);
- necesitatea desfăşurării activităţii sportive în condiţii de eficienţă şi de
legalitate la nivelul comunei Macea;
- prevederile art.36 alin.2 lit.d şi alin.6 lit.a punctul 6, precum și ale art. 123
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, actualizată;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă înfiinţarea unui club sportiv, persoană juridică de drept public,
organizat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Macea sub denumirea
Club Sportiv „Voinţa Macea".
Art.2 Se aprobă ca activitatea Clubului Sportiv să fie finanţată din bugetul local
și din surse proprii.
Art.3 Preşedintele clubului sportiv va fi ordonator terţiar de credite pentru
sumele primite de la bugetul local precum şi pentru alte surse de venituri.
Art.4. (1) Se numesc în Comitetul director al Clubului Sportiv „Voinţa Macea"
următoarele persoane :

-

Domnul: Costea Vasile, consilier local;
Domnul: Gros Traian-Petru, consilier local;
Domnul: Vuin Cristian-Silviu, reprezentant comunitate locală;
Domnul: Avram Alin, reprezentant comunitate locală;
(2) Persoanele nominalizate la alin.1 vor îndeplini atribuţiile stabilite
prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv „Voinţa
Macea", în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.5. (1) Se aprobă folosinţa gratuită de către Clubul Sportiv Voinţa Macea a
tuturor bazelor sportive aflate în patrimoniul comunei şi administrarea
Consiliului Local al comunei Macea.
(2) Se atribuie în folosință gratuită o încăpere în suprafață de 11,14 mp
din cadrul Sălii de Sport a comunei Macea, situată în localitatea Macea F.N.,
evidențiată în CF 301525 UAT Macea, cu nr. cad 301525 – C1, în vederea
utilizării acesteia ca sediu al Clubului Sportiv „Voinţa Macea".
Art.6. Se mandatează Primarul comunei Macea să îndeplinească formalităţile
necesare înfiinţării Clubului Sportiv „Voinţa Macea", precum şi pentru înscrierea
acestuia în registrul sportiv.
Art.7. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Clubul Sportiv Voinţa Macea, conform anexelor 1, 2 şi 3, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile
Hotărârii Consiliului local Macea nr. 11/11 02 2016. Prezenta hotărâre se aduce
la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului comunei Macea, celor
nominalizaţi şi se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Arad în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate.
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