ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MĂGIREŞTI
CONSILIUL LOCAL
Tel./fax – 0234/355.000; Tel.0234/355.200

HOTĂRÂREA
Nr. 20 din 01,03,2021
Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Magiresti nr. 33 din 19.08.2011
privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI SPORTIVE “VULTURUL” MĂGIREŞTI, în
subordinea Consiliului Local al comunei Măgireşti
Consiliul Local al comunei Măgireşti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de
01.03.2021

Văzând:
 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti, înregistrat sub numărul 1232 din
17.02.2021
 raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Magiresti, înregistrat sub
numărul 1233 din 17.02.2021
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Magiresti
În conformitate cuprevederile:
 art 25 din Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare
 HG 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii
Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000
 prevederile art. 284-287, art. 297 alin. (1) lit. „d” si ale art. 349-353 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit. „a” , al art. 139 alin. (3) lit. „g”
si al art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă „Regulamentul de organizare si functionare privind Asociatia sportiva
Vulturul Magirest, conform anexei 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba actul aditional nr. 2 la Actul constitutiv al Asociaţiei sportive „Vulturul
„Măgireşti”, prevăzut în anexa 2 a prezentei hotărâri.
Art. 3 Se aproba actul adițional nr. 2 la Contractul de societate pentru constituirea
ASOCIAŢIEI SPORTIVE “VULTURUL MĂGIREŞTI, conform anexei 3 la prezenta hotarare.
Art. 2 Se aprobă modificarea art. 5 din Hotararea Consiliului local Magiresti nr. 33 din
19.08.2011, care va acea urmatorul cuprins „Se împuterniceşte doamna Popoiu Simona”,
viceprimarul comunei Măgireşti, ce are si calitatea de consilier local să reprezinte Consiliul Local al
comunei în raportul juridic procedural privind functionarea Asociaţiei sportive Vulturul Măgireşti.
Art 3 Prin grija secretarului comunei Măgireşti, prezenta hotărâre se va comunica:
 Instituţiei Prefectului judeţului Bacău
 Primarului comunei Măgireşti
 Membrilor fondatori
Presedinte de sedinţă
Cernat Faluta
hotărârea a fost adoptată cu 13
locali prezenţi

contrasemnează
secretar general
Bucurel Iulia Mihaela
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 13 consilieri

