
R O M Â N I A 
JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 
 

H O T A R A R E A  NR. 2 / 31.01.2018 
 

privind participarea comunei Ștefăneștii de Jos, prin Consiliul Local Ștefăneștii de 
Jos, ca membru fondator la înființarea unei structuri sportive, fără scop lucrativ și cu 
personalitate juridică proprie 
 
Consiliul Local Ștefăneștii de Jos întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2018; 
Având în vedere: 

 Nota de fundamentare a viceprimarului comunei Ștefăneștii de Jos ; 
 Raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
 Dovada disponibilității denumirii, emis de către Ministerul Justiției la 

data de 24.08.2017 sub nr. 162861; 
 Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ștefăneștii de Jos. 

Ținând cont de: 
• Prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații –  

actualizată; 
• Prevederile art. 3, art.21 alin.1 lit.b și art.22 alin. 1 din Legea 

nr.69/2000  
a Educației Fizice și Sportului – actualizată; 
În conformitate cu dispozitiile art.36 alin 2 lit. „c” și „d” coroborat cu alin. 6 lit. „a” pct. 
5 și 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată – cu 
modificările și completarile ulterioare; 
În scopul asigurarii condițiilor legale de promovare a sportului în rândurile tinerilor. 
În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată – cu modificările și completările ulterioare: 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. Se aprobă participarea comunei Ștefăneștii de Jos prin Consiliul Local 

Ștefăneștii de Jos, ca membru fondator, la înființarea unei structuri sportive cu 
personalitate juridica proprie, fără scop lucrativ, denumită ASOCIAȚIA SPORTIVĂ 
OLIMPIC ȘTEFĂNEȘTII DE JOS. 

 
Art. 2. Se mandatează Primarul comunei Ștefăneștii de Jos , Dl. Ștefan 

Robert Ionel să reprezinte și să semneze în numele Consiliului Local Ștefăneștii de 
Jos  toate documentele în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI SPORTIVE OLIMPIC 
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, pe toată perioada mandatului acestuia de Primar al comunei 
Ștefăneștii de Jos. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre, prin grija Secretarului comunei Ștefăneștii de Jos, 

se comunică tuturor părților interesate. 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                                                                SECRETAR 

 
 

Consilieri prezenti: 12 

Adoptata cu 12 voturi din 15 consilieri  


