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       R O M Â N I A 

    JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

          PRIMAR 

   Nr. 38/27.02.2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Ocna Mures și 

modificarea componenței Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș 
 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică 

la data de 27.02.2020, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 106/21.02.2020, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 

 Având în vedere  

 referatul de aprobare nr. 363/25.02.2020 al Clubului Sportiv, înregistrat la Primăria orașului 

Ocna Mureș sub nr. 3259/27.02.2020, din care rezultă necesitatea aprobării noului 

Regulament de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Ocna Mures și modificării 

componenței Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș;  

 raportul de specialitate comun ______________ nr.______/______________ al Direcției 

juridice și al Direcției economice;  

 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș; 

 Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, actualizată; 

 Legea Nr. 90/2018 din 16 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. 

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 În temeiul art. 129, art. 136, art. 139, art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          

 Art. 1. Se aprobă noul Regulament de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Ocna 

Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 

 Art. 2. Se aprobă noua componență a Consiliului Director al Clubului Sportiv Ocna Mureș, 

după cum urmează: 

1. Grozav Stelian Corneliu – președinte cu drept de vot (director, membru de drept) 

2. Paul Ioan - membru 

3. Baciu Ioan - membru 

4. Vigh Alexandru - membru 

5. Leahu Ioan Mircea- membru 

6. Damian Liviu Rareş - membru 

7. Victoratos Lucian - membru 

8. Drăguţ Augustin Iosif - de drept (preşedinte de onoare) 

9. Bucur Sorin - membru. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
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              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Direcția economică; 

 Direcția juridică; 

 Clubului Sportiv Ocna Mureș; 

 

Ocna Mureş,  27.02.2020 

 

                         INIŢIATOR,               AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                               SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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