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HOTĂRÂREA  nr. 14 
Privitor la: Aprobarea [nfiin\`rii "Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti" 

 ]i a echipei de fotbal 
 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinar` din data de 13.08.2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie; 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 republicat`, prin HCL 
nr.4/16.06.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna.consilier local Balaban Rodica; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra 
proiectului de hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a 
rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 
al ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr.7229/03.08.2012, prin care 
dl.Piroteal` Ion C`t`lin-}ef Serviciu Public Comunitar Local de Eviden\` a 
Persoanelor B`ile Ol`ne]ti, propune [nfiin\area "Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti" 
]i a echipei de fotbal a ora]ului; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` 
local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale art. 25 din Legea 
nr.69/2000 privind Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modific`rile ]i complet`rile 
ulterioare, ale HG nr.884/2012 pentru aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale OG 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 
respectiv voturi "pentru" = 13; 

În temeiul art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.”a”, alin.9, precum ]i art.45 alin.2 lit."d", 
coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă 
următoarea 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

Art.1 – Se aprob` [nfiin\area "Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti", ca unitate 
f`r` personalitate juridic`, ]i a echipei de fotbal a ora]ului. 

Art.2 - Fondurile pentru sus\inerea "Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti" vor fi 
asigurate din bugetul local, din activit`\ile economice directe organizate potrivit legii 
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[n leg`tur` cu scopul asocia\iei, precum ]i  din alte surse  cotiza\ii, sponsoriz`ri, 
dona\ii, subscrieri voluntare din parta membrilor sau a unor persoane fizice sau 
juridice ]i va fi reprezentat` de Consiliul Local al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

 
Art.3 - Se aprob` Consiliul de Administra\ie al "Asocia\iei Sportive B`ile 

Ol`ne]ti", [n urm`toarea componen\`: 
a) Piroteal` Ion C`t`lin-pre]edinte; 
b) Dina Viorel-vicepre]edinte; 
c) Dobrin Lauren\iu Ionu\-secretar; 
d) Popescu Constantin Lauren\iu-membru 
 
Art.4 - Se [mputernice]te domnul Dina Viorel s` [ndeplineasc` toate 

demersurile legale ]i s` semneze toate documentele necesare pentru [nfiin\area 
asocia\iei, precum ]i s` reprezinte asocia\ia [n demersurile cu Asocia\ia Jude\ean` de 
Fotbal V@lcea. 

 
Art.5 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către pre]edintele Consiliului de 

Administra\ie al "Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti". 
Hot`r@rea se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, pre]edintelui 

"Asocia\iei Sportive B`ile Ol`ne]ti", compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei, Institu\iei Prefectului jude\ul- V@lcea ]i va fi adus` la cuno]tin\` public` 
prin afi]are. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Balaban Rodica 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

p.SECRETAR, 
c.j.Enache Denisa Elena 

 
 
 
Băile Olăneşti, 13 august 2012. 


