
    NR. 1010/15.07.2021 
R  O  M  A  N  I  A 

              CONSILIUL LOCAL  MARACINENI                 
Comuna Maracineni , Judetul Arges,  tel/fax – : 0248/278893 , 

 
PROIECT HOTARARE 

 
Privind desemnarea Consiliului de Administratie al 

Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021 și modificarea Regulamentului  
de organizare si functionare al Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021 

 
 

 
          Avand in vedere referatul de aprobare nr.1009/02.08.2021,al d-lui primar si referatul 
compartimentului de specialitate nr. 1011/02.08.2021,precum si avizele comisiilor de 
specialitate. 
          In conformitate cu : 
- HCL nr. 24/24.03.2021, privind aprobarea infiintarii institutiei publice denumite „Club 
Sportiv Comunal Maracinenu 2021” in subordinea Consiliului Local Maracineni structura 
sportiva cu personalitate juridica de drept public; 
- Certificat de inregistrare fiscala, seria A, nr. 1534791, Codul de inregistrare fiscala: 
44600058; 
- Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Clubul este o structură sportiva, club sportiv de drept privat, fara scop lucrativ, persoana 
juridica nonprofit; 
-  In conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Clubul 
este o asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial; 
-  HG nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 
- Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata; 
            În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “a” și alin. 7, lit. “f”, ale art. 139, ale art. 
140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E 

 
                 
Art.1.  Se aprobă componenta Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Comunal 
Maracineni 2021, formata din: Administratorul Clubului Sportiv Comunal Maracineni 
2021, 3 membri - consilieri locali ai Comunei Maracineni, judetul Arges, un membru - 
reprezentant al Primarului comunei Maracineni, judetul Arges, numit prin Dispozitia 
Primarului comunei Maracineni, judetul Arges si 2 membri supleanti - consilieri locali 
ai Comunei Maracineni, judetul Arges,astfel: 
 
 



 
 
1.Administratorul Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021,dl.ZANFIR 
CONSTANTIN  
2.Dl.___________________________consilier local,membru, 
3.Dl.___________________________consilier local,membru, 
4.Dl.___________________________consilier local,membru, 
5.Dl____________________________reprezentant primar,membru, 
 
Membri supleanti: 
1.Dl___________________________ consilier local, 
2.Dl___________________________ consilier local. 
 
Art.2. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv 
Comunal Maracineni 2021, din 3 in 3 ani, cu posibilitate de prelungire. 
Art.3. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare si functionare al Clubului 
Sportiv Comunal Maracineni 2021, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre.  
Art.4 Se aprobă fișa postului pentru domnul Zanfir Constantin,numit administrator al 
Clubului sportiv Mărăcineni 2021,în urma promovării concursului pentru ocuparea 
postului,din data de 27.07.2021,prin Dispozitia primarului comunei Mărăcineni 
,nr.136/02.08.2021,conform anexelor nr.4 și 5 care fac parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre Art.5. Se aprobă Sigla Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021, 
conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  
Art.6. Se aprobă proiectul de contract de comodat privind punerea la dispozitie cu titlul 
gratuit, a spatiului in suprafata utila de 13,33 mp, cu folosinta de birou, situat la etajul 
Cladirii Administrative - imobil cu nr. cadastral 82129 - C2, situat in strada Principala, 
nr. 274A, comuna Maracineni, judetul Arges, avand ca destinatie sediul principal al 
Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021, conform Anexei 3 care face parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  
Art.7. Se aprobă inregistrarea Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021 in Registrul 
Sportiv, conform prevederilor legale din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 69/2000 
a educatiei fizice si sportului. 
Art.8. Se aprobă finantarea activitatii Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021 din 
bugetul local al Comunei Maracineni, judetul Arges. 
Art.9. Se aprobă administrarea bugetului anual pentru alocatiile de la bugetul de stat 
sau bugetul local, precum si veniturile proprii, se va face in conditiile prevazute de 
normele privind finantele publice. 
Art.10. Se aprobă cheltuielile specifice si, dupa caz, cuantumurile acestora, ce se pot 
efectua pentru realizarea activitatii sportive, participantii la actiunile sportive, precum 
si alte aspecte financiare ale activitatii sportive se vor face in conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea normelor financiare pentru 
activitatea sportiva. 
Art.11. Se aprobă veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale 
Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021, vor fi cuprinse intr-un buget anual 



propriu, care va fi aprobat de catre Consiliul Local al comunei Maracineni, judetul 
Arges. 
Art.12. Se aprobă ca Bugetul anual sa fie intocmit conform prevederilor art. 67 alin (3) 
din Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului. 
Art.13. Se aprobă ca reprezentantii Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021 sa 
respecte toate reglementarile prevazute in legislatie si in Regulament. 
Art.14. Se aprobă ca Ministerul Tineretului si Sportului poate exercita supravegherea si 
controlul asupra Clubului Sportiv Comunal Maracineni 2021 in colaborare cu Primaria 
comunei Maracineni, judetul Arges. 

 
 

  INITIATOR PROIECT,                                                     Avizeaza pentru legalitate 
              PRIMAR,                                                                                S.G.UAT, 
  DASCALU NICOLAE-LIVIU                                                    Bujor Marinela 
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