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HOTĂRÂREA NR. 96
DIN 15 DECEMBRIE 2015
privind înfiinţarea și autorizarea asociației „Club Sportiv Gloria Secusigiu”, instituţie publică
aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Secusigiu
cu sediul în localitatea Secusigiu, nr. 790, comuna Secusigiu, județul Arad
Consiliul Local al comunei Secusigiu, județul Arad, întrunit in şedinţă ordinară lunară, în data
de 15.12.2015, la sediul acestuia
Având în vedere :
- prevederilor art. 45, alin.5 din Constitutia Romaniei;
- Expunerea de motive a Primarului Comunei Secusigiu, în calitatea sa de inițiator al
proiectului de hotărâre, prin care propune înființarea unei asociații sportive care să
coordoneze activitatea sportivă la nivelul administrativ-teritorial al comunei Secusigiu, în
localitatea Secusigiu, nr.790, județul Arad;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Secusigiu, aprobat de către Primarul Comunei Secusigiu;
- Necesitatea şi oportunitatea înfiinţării asociației ”Club Sportiv Gloria Secusigiu”;
- prevederile art.VII din Ordonanța de Urgență nr. 58 din 22 septembrie 2014
privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative,
actualizată, prin care se modifică si completează art.18 din Legea educației fizice și
sportului nr. 69/2000 ;
- prevederile art.26, alin.1 si ali.2, lit.(b), art.29,alin.1 si art.30 din Legea nr.69/2000 Legea
educatiei si sportului, actualizată;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu
modificările şi completările ulterioare;
- dovada nr. 148032/29.09.2015 privind rezervarea denumirii asociația ”Club Sportiv
Gloria Secusigiu”, eliberată de Serviciul comunicare și relații publice din Ministerul
Justiției;
- adeverința nr. 6217/20.10.2015 eliberată de Comuna Secusigiu, care atestă faptul că
terenul de sport si clădirea aferentă vestiarelor, din localitatea Secusigiu, nr. 790, comuna
Secusigiu, județul Arad face parte din ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Secusigiu”.
- avizul comisilori de specialitate a Consiliului Local al comunei Secusigiu
- Cu 14 voturi “pentru” din totalul de 14 consilieri prezenţi şi 15 în funcţie ;

În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(2) lit. “ h “, alin.( 3 ) lit. “c“ şi art.45 alin.(1) şi art.
115 alin. (1) lit. “b“ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă înfiinţarea și autorizarea asociației ”Club Sportiv Gloria Secusigiu”,
instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al comunei Secusigiu, cu sediul principal în
localitatea Secusigiu, nr. 790, comuna Secusigiu, județul Arad, aflat în proprietatea publică a unității
administrativ-teritoriale Comuna Secusigiu, județul Arad.
Art. 2 – Asociația ”Club Sportiv Gloria Secusigiu” va dezvolta secții doar pe ramura
sportivă ”fotbal” și va fi înscrisă atât ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Agenţia
Naţională pentru Sport cât și la federația de resort și la instituțiile publice abilitate.
Art. 3 – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru asociația ”Club
Sportiv Gloria Secusigiu”, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre și Contractul de
management pentru directorul asociației, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către asociația ”Club Sportiv Gloria
Secusigiu” pe o perioada de 5 (cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare activităţii
sportive, bunurile aflate în proprietatea publică a comunei Secusigiu şi în administrarea Consiliului
Local al comunei Secusigiu şi anume:
- Terenul de sport și vestiarele aferente, situate în localitatea Secusigiu, nr. 790, comuna
Secusigiu, județul Arad;
Art. 5. – (1) Se aprobă numirea domnului DOBÎNDĂ ALEXANDRU, în funcția de director al
asociației ”Club Sportiv Gloria Secusigiu”, pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
(2) Directorul asociației va semna un Contract de management pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
(3) Membrii Consiliului de administrație al asociației ”Club Sportiv Gloria Secusigiu” vor fi
numiți de Consiliul Local al comunei Secusigiu în termen de 60 zile.
Art. 6. – Se împuternicește Primarul Comunei Secusigiu să semneze atât Regulamentul de
Organizare și Funcționare cât și Contractul de management.
Art.7 – (1) Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea
clubului se suportă din bugetul local de la capitolul ”Cultură Sport”.
(2) Directorul asociației ”Club Sportiv Gloria Secusigiu” nu va fi remunerat pentru activitatea pe
care o desfășoară.
Art. 8 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarului Comunei
Secusigiu, județul Arad, domnul Cheșa Ilie.
Art. 9 – Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului Comunei
Secusigiu, județul Arad, persoanelor, autorităților și instituțiilor îndreptățite.
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