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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea
Municipiului Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV, precum si
aprobarea cotizaţiei lunare către Asociaţie

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extra/ordinara din data de
_

2020;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL
nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei
CRISTINA PIRV, precum si aprobarea cotizaţiei lunare către Asociaţie, proiect elaborat din
iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală,
precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii
publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi
apărare a Consiliului local al Municipiului Turda;
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si
fundaţii, modificata si completata;
In baza prevederilor art. 12, alin. (2), art. 18A1 alin (1) litera “b” şi Titlul XI din Legea
nr.69/2000 privind educaţia fizica si sportul, modificata si completata, precum şi ale Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, modificata si completata;
în temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(l), litera a,
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de funcţionare al
Consiliului Local Turda,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se modifică alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea
Municipiului Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PIRV, precum si aprobarea
cotizaţiei lunare către Asociaţie, care va avea următorul conţinut:
“(3). Se numesc din partea Municipiului Turda în Consiliul Director al Asociaţiei doi
reprezentanţi, in persoana domnilor: Năstase Paul, domiciliat în T urda,: '
şi doamna Costea Anca Nadia, (

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului
Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj, precum şi Asociaţiei Club Sportiv Volei Cristina Pîrv şi persoanelor desemnate,
în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www, primariaturda.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

VOTURI:

pentru
împotrivă
abţineri
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este .

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Mărginean
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Serviciul Administraţie Publică Locală
Nr. 23806/20.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte
modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului
Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CR1STINA PIRV, precum si aprobarea cotizaţiei lunare
către Asociaţie.
Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV” este o persoana juridica de drept privat,
fara scop lucrativ, neguvernamentala, apolitica si independenta, constituita ca structura sportiva
in ramura de sport fotbal, in temeiul legii 69/2000 si a OG 26/2000 cu privire la asociaţii si
fundaţii.
Scopul principal al asociaţiei, asa cum apare acesta stabilit in actul constitutiv il reprezintă
organizarea si administrarea desfasurarea si îndrumarea activitatiide volei a clubului, respective
selecţionarea, iniţierea si pregătirea de sportive in aceste domenii, participarea la competiţiile
sportive interne si internaţionale si alte activitati conexe acestora, sub coordonarea directa a
Federaţiei Romane de Volei, la toate categoriile de varsta.
Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive,
precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi
şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a
educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale. ”, potrivit prevederilor art 3 alin (1) ale legii
69/2000 a educaţiei fizice si sportului.
în contextul în care, în urma alegerilor autoritatilor administraţiei publice locale din data
de 27 septembrie 2020, configuraţia Consiliului Local al Municipiului Turda a suferit schimbări,
este necesară modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019, în sensul înlocuirii
domnului Sărmăşan Adrian Marius din cadrul Consiliului Director al asociaţiei.

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. f, art. 139, alin. 3, lit. f,
art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
precum şi ale Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al municipiului
Turda;
Având în vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de
hotărâre întrucât îndeplineşte cerinţele legale.
Şef Serviciu
Jr. Iftime Ioana Ursula
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REFERAT DE APROBARE
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte
modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului
Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CR1STINA PIRV, precum si aprobarea cotizaţiei lunare
către Asociaţie.
Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PIRV” este o persoana juridica de drept privat,
fara scop lucrativ, neguvernamentala, apolitica si independenta, constituita ca structura sportiva
in ramura de sport fotbal, in temeiul legii 69/2000 si a OG 26/2000 cu privire la asociaţii si
fundaţii.
Scopul principal al asociaţiei, asa cum apare acesta stabilit in actul constitutiv il reprezintă
organizarea si administrarea desfasurarea si îndrumarea activitatiide volei a clubului, respective
selecţionarea, iniţierea si pregătirea de sportive in aceste domenii, participarea la competiţiile
sportive interne si internaţionale si alte activitati conexe acestora, sub coordonarea directa a
Federaţiei Romane de Volei, la toate categoriile de varsta.
In contextul în care, în urma alegerilor autoritatilor administraţiei publice locale din data
de 27 septembrie 2020, configuraţia Consiliului Local al Municipiului Turda a suferit schimbări,
este necesară modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019, în sensul înlocuirii
domnului Sărmăşan Adrian Marius din cadrul Consiliului Director al asociaţiei.
Având in vedere acestea propunem aprobarea acestui proiect de hotarare in forma propusa.
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