ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS

HOTARAREA NR. 21/30.06.2010

Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in ziua de
30.06.2010.
Tinand cont de expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel, ca si
Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort,
Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,
Cu respectarea legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborat cu HG 884/2001, pentru aprobarea regulamentului de
punere in aplicare a dispozitiilor Legii edicatiei fizice si sportului,
In baza Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 din leea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba infiintarea unui club sportiv, persoana juridica de drept public, sub
denumirea Clubul Sportiv Stefanesti, institutie publica in subordinea Consiliului local al
comunei Stefanestii de Jos.
Art. 2 Sediul Clubului Sportiv Stefanesti se stabileste in cladirea primariei comunei
Stefanestii de Jos, situata in comuna Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 116, jud. Ilfov.
Art. 3 Clubul va fi inscris ca structura sportiva in Registrul sportiv dela Agentia
Nationala pentru Tineret si Sport.
Art. 4 Clubul se organizeaza ca structura sportiva pluridisciplinara, cu urmatoarele
sectii de sport:
a) fotbal;
b) tenis de masa;
c) fotbal-tenis;
d) judo;
e) karate;
f) box;
g) table;
h) sah;
i) lupte greco-romane si libere;
j) rummy;
k) bridge;
l) „sportul pentru toti’
Art. 5 Obiectul principal de activitate al Clubului sportiv de drept public polisportiv il
reprezinta performanta, selectia, pregatirea si participarea la competiile sportive locale,
nationale si internationale. De asemenea, se va urmari asigurarea cu prioritate copiilor de

varsta prescolara, elevilor, tinerilor si persoanelor in varsta a conditiilor pentru practicarea
exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.
Art. 6 Durata de functionare este nelimitata, cu incepere de la data obtinerii
personalitatii juridice prin inscrierea in Registrul sportiv si obtinerea certificatului de
identitate sportiva.
Art. 7 (1) Se aproba ca activitatea Clubului sportiv Stefanesti sa fie finantata din
subventii dela bugetul local si din alte surse de venituri, potrivit legii.
(2) Bugetul Clubului sportiv Stefanesti va fi aprobat anual de catre Consiliul
local al comunei Stefanestii de Jos;
(3) Presedintele clubului sportiv va fi ordonator tertiar de credite pentru sumele
primite de la bugetul local precum si pentru alte surse de venituri.
(4) Bugetul local va asigura depunerea capitalului social, in cuantum de 1.000
RON, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 8 Se aproba folosinta gratuita de catre Clubul sportiv Stefanesti a tuturor bazelor
sportive aflate in patrimoniul si administrarea consiliului local al comunei Stefanestii de Jos.
Art. 9 Cheltuielile pentru infiintare, inregistrare, afilierea la asociatiile judetene pe
ramura de sport sau federatii se suporta de la bugetul local.
Art. 10 Culorile clubului vor fi alb si albastru, varianta 1, rosu si albastru, varianta 2 si
alb si negru, varianta 3, iar sigla pe fanion reprezinta un sportiv, ridicand o cupa si avand la
picior o minge de fotbal.
Art. 11 Imputerniceste primarul comunei Stefanestii de Jos, dl. Rababoc Anghel, sa
reprezinte Consiliul local al comunei Stefanestii de Josin demersurile ce urmeaza a se efectua
privind infiintarea si desfasurarea activitatii Clubului sportiv Stefanesti si sa prezinte
Consiliului local, spre aprobare, Regulamentul de Organizare si Functionare al clubului
sportiv Stefanesti.
Art. 12 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei
hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA,

Consilieri prezenti:
Cu un numar de __11__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie.

SECRETAR COMUNA,

