
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 167
din data de 11.08.2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda in 
vederea exercitării drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a Asociaţiei 

„Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
11.08.2020;

Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Turda in vederea exercitării drepturilor de membru asociat in 
Adunarea Generala a Asociaţiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 
13.08.2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian 
Octavian.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 16153/10.08.2020 al Serviciului Administraţie 
Publică Locală.

în 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.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, în calitate de reprezentant al 
Municipiului Turda, în Adunarea Generală a a Asociaţiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” să 
aprobe noul Consiliu Director al A.C.S. Sticla Ariesul Turda, pentru un mandat de 4 ani, după 
cum urmează:

1. Preşedinte: Budişan Călin
2. Vicepreşedinte: Sărmăşan Marius-Adrian
3. Vicepreşedinte: Oltean Cornel
4. Director Executiv: Corpodean Alexandru
5. Secretar: Potora Florin
6. Membru: Roman Ciprian
7. Membru: Podar Arthur-Iulian

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Nastase Paul, în calitate de reprezentant al 
Municipiului Turda în Adunarea Generala a Asociaţiei „Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” să 
aprobe modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Club Sportiv Sticla Ariesul 
Turda” conform anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 3. Se împuterniceşte domnul Năstase Paul, cetăţean roman, născut la data de 
, domiciliat in municipiul , judeţul Cluj,

identificat cu CI seria , nr. CNP , să semneze din partea Municipiului
Turda Actul Constitutiv şi Statutul, actualizate, ale A.C.S. Sticla Arieşul Turda.

Art. 4. Se numeşte din partea Municipiului Turda în Consiliul Director al Asociaţiei un 
reprezentant, in persoana dlui. Sărmăşan Marius-Adrian, cetăţean român, născut la data de 

, domiciliat in municipiul ' judeţul Cluj, CNP.
, identificat cu CI, seria nr. , eliberat de !

. Mandatul domnului Sărmăşan Marius-Adrian expiră la data de 31.10.2020.

Art. 5. Se împuterniceşte domnul Corpodean Alexandru, cetăţean român, născut la data de 
, domiciliat în municipiul1 , judeţul Cluj, CNP.

, identificat cu CI, seria nr. eliberat de
, ca în numele şi pentru Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, să aducă la 

îndeplinire formalităţile de înscriere a modificărilor Actului constitutiv şi a Statutului în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor în condiţiile OUG nr. 26/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 6. 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 Sticla Arieşul Turda, domnului Năstase Paul, 
domnului Sărmăşan Marius-Adrian şi domnului Corpodean Alexandru în vederea ducerii la 
îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publica prin afişare la sediul Consiliului Local Turda si 
postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINţ^,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARI L GENERAL

al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

//

/  *
VOTURI: pentru 17 

împotrivă - 
abţineri

Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. 
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului 
Turda priveşte acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local 
Turda in vederea exercitării drepturilor de membru asociat in Adunarea Generala a 
Asociaţiei „ Club Sportiv Sticla Ariesul Turda” convocata in data de 13.08.2020;

Sub aspect faptic, prin hotararea nr. 170/11.08.2016 Consiliul Local al Municipiului 
Turda a aprobat asocierea unitatii administrativ teritoriale, la Asociaţia Club Sportiv Sticla 
Ariesul Turda

Asociaţia Clubul Sportiv Sticla Ariesul Turda 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 activitatii sportive (fotbalistice), promovarea 
fotbalului si practicarea educaţiei fizice si sportului in toate formele sale de către jucători, 
indiferent de statutul lor, precum si participarea la activitatile si competiţiile sportive, la 
toate categoriile de varsta.

Prin acelaşi act administrativ a fost stabilite persoanele care vor face parte din organele 
de conducere ale asociaţiei, din partea municipiului Turda.

Ţinând cont de faptul ca mandatul vechiului Consiliu Director va expira in data de 
12.08.2020, este necesar a se vota un nou Consiliu Director si numirea din partea 
Municipiului a unei alte persoane care sa reprezinte unitatea administrativ teritoriala in 
conducerea asociaţiei.

3

http://www.i


Prin Hotararea 1/23.01.2019, s-a aprobat contribuţia financiara a Municipiului Turda 
către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda, in suma de 100.000 lei lunar. 
Modificarea sumei cu care contribuie Asociatul Municipiul Turda, care are o participatie 
de 98%, la bugetul anual al asociaţiei, a determinat implicit si modificarea contribuţiei 
celorlalţi membri asociaţi, persoane fizice de la 205 lei, la suma de 340 lei de asociat.

In plus, in sarcina Adunării Generale conform O 26/2000 este prevăzută ca si atribuţie 
stabilirea valorii contribuţiei lunare a membrilor. Consiliul director are atribuţii doar in a 
asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

De asemenea, avand in vedere valoarea contribuţiei la bugetul anual al asociaţiei, este 
necesar a se stabili ca votul in cadrul Adunării Generale pentru fiecare asociat sa fie 
proporţional cu cotizaţia lunara.

Noul mandat al Consiliului Director, precum si clarificările prevăzute mai sus vor face 
obiectul modificării actului constitutiv si a statutului asociaţiei, astfel incat acestea sa 
corespunda realitatii si modificărilor in activitatea asociaţiei, intervenite de la ultima 
ajustare înscrisa in Registru Asociaţilor si Fundaţiilor.

Luând in considerare Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ prin care, “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte 
interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi 
alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului 
local, în condiţiile legii, {...)”.

Conform prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, 
în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

Potrivit prevederilor art 3 alin (1) ale legii 69/2000 a educaţiei fizice si sportului
”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. ”

Avand in vedere aspectele de fapt si de drept expuse si in considerarea faptului ca 
obiectul proiectului de hotarare reprezintă o măsură de ordin legal si concomitent o măsură 
de funcţionare a societăţii, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma 
prezentata.

SEF SAPL
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