
Proiectul de hotărâre Nr.18/ martie 2022

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.

E-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind  desemnarea  reprezentanților în Consiliul de Administrație al

Clubului Sportiv Academica Recea și numirea  Presedintelui  Clubului Sportiv
Academica Recea

	 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă  ordinară
la data  de  17 mart ie 2022;

Având în vedere pro iectul de hotărâre iniţ iat de primar, referatul de aprobare,
raportul  de specialitate al compart imentului juridic, avizul secretarului general, avizul
favotabil/nefavorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 – pentru act ivități social
culturale,culte, învățământ, sport, sănătate și familie;

În conformitate cu  prevederile:
a)  art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Const ituţ ia

României, republicată;
b) art.3 şi art .4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c)   Hotărârea Guvernului nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare

a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului;
	 d) art.129 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.e, din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrat iv, modificată;
          e)  Hotărârea Consiliului Local Recea Nr.84 din 25 noiembrie 2021privind
aprobarea  înfiinţării  Clubului  Sportiv ”Academica” Recea, județul Maramureș, pr in care
s-a aprobat și Regulamentul de organizare și funcționare a clubului sportiv;

În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3
iulie  2019 privind Codul Administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA
HOTĂRÂRE:

Art.1.  – Se desemnează  reprezentanţi din partea Consiliului Local al Comunei Recea  pentru a
face parte din Consiliul de Administraţie al  Clubului Sportiv  ”Academica Recea” după cum
urmează:

1. Gavriluți Octavian -  membru
2. Bud Călin               -  membru
3. Săsăran Ioan           -  membru
4. Bârle Daniel-Raul  -  membru
5. Botorce Marian      -  membru

Art.2. -  Se stabilesc următoarele atribuții ale Consiliului de  Administrație al Clubului Sportiv
”Academica Recea” după cum urmează: (1)

a) analizează, dezbate şi hotărăşte asupra politicilor de dezvoltare a Clubului, propuse de
președintele clubului ;

b) aprobă proiectele, programele şi planurile de activitate ale clubului, calendarul competitional
anual intern şi international, analizează periodic stadiul realizării acestora;

c) aprobă Regulamentul intern al Clubului propus de Președinte;
d) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Consiliului local al comunei

Recea;
e) avizeaza bilantul contabil şi îl supune spre aprobare Consiliului Local al comunei Recea;
f) urmăreşte buna gospodărire şi folosire a patrimoniului pe care îl are în administrare şi, după caz, ia

masuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii;
g) stabileşte modul în care se utilizează bugetul, execuţia bugetară  şi cum sunt orientate sumele

realizate din veniturile extrabugetare;
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h) aprobă cuantumul premiilor şi al amenzilor aplicate ca masuri disciplinare;
i)  aprobă colaborarea/ asocierea clubului sportiv cu  alte persoane fizice şi juridice din ţară sau

străinătate ş i încheie parteneriate;
j) asigură aplicarea hotarârilor Consiliului local al comunei Recea privind activitatea Clubului

Sportiv şi supraveghează respectarea acestora;
k) are rol deliberativ şi în alte chestiuni importante ce privesc activitatea clubului şi buna functionare a

acestuia;
 (2) Structura decizională a Clubului Sportiv Academica Recea este dată de:
   - Consiliul de Administrație ca organ de coordonare și
   - Președintele clubului ca organ de execuție

              (3) Funcţionarea Consiliului de Administratie:
1. se întruneşte o dată pe lună sau ori de cate ori e nevoie, la solicitarea

preşedintelui sau a majorităţii membrilor consiliului;
2. convocarea se face de către Președintele Clubului sportiv cu minim 2 zile înainte

de şedinţa  Consiliului de Administratie;
3. în cadrul şedinţelor Consiliului de Administrație, hotarârile se aprobă cu

majoritate simplă a voturilor membrilor;
4. şedinţele sunt statutare prin prezenţa a minim 3 persoane cu drept de vot şi se

consemnează în procesul verbal;
5. în cazul absenţei unui membru al Consiliului de Administratie de la 3 şedinţe

consecutive fără motive întemeiate (boală, evenimente în familie, cursuri de perfecţionare) ceilalţi
membri vor proceda la solicitarea schimbări acestuia din functie de către Consiliul local al comunei
Recea;

6. un membru al Consiliului de Administratie va fi revocat în cazul refuzului
nejustificat de a duce la îndeplinire hotarârile Consiliului local al comunei Recea  privind activitatea
Clubui sportiv Academica Recea;

7. pe perioada în care Președintele clubului nu îşi poate exercita atribuţiile un timp
îndelungat, Consiliul de Administratie poate delega temporar  atribuţiile acestuia.

 Pentru activitatea prestată, membrii Consiliului de Administratie al clubului  nu sunt remunerați
Art.3. -  Se desemnează  dl. Giugiu –Potcoavă Valer să ocupe funcția de Președinte a  Clubului

Sportiv Academica Recea,  fără a fi remunerat până la finalizarea înregistrării clubului ca și
personalitate juridică (obținere CIF, CIS, etc).

Salarizarea personalului clubului sportiv se va face în conformitate cu prevederile Legii cadru
nr.153/2017, modificată privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care se va stabili
printr-o hotărâre a consiliului local;

Art.4 – Se împuternicește primarul comunei Recea, dl. Pavel Octavian pentru a semna
contractul de comodat privind  spațiul destinat sediului clubului sportiv  respectiv Sala de Sport din
localitatea Recea str. Stadionuui nr. 2 A.

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş, Primarului şi
secretarului general al comunei Recea, Compartimentului  Finante-contabilitate și Juridic, se aduce la cunoștință
publică prin afisare pe site primăriei.

            INIŢIATOR
   PRIMAR

         Octavian PAVEL
      AVIZAT

                       Secretar general
                       Maria PETRUŞ

Recea la 12 martie 2022
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