
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAȘII 
-CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E nr. 60 
privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii" 

 
Consiliul Local al comunei Vadu Pașii, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară; 

 Având în vedere : 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Vadu Pașii, înregistrată sub nr. 7074/29.06.2020, 
prin care se supune aprobării înfiinţarea Clubului Sportiv "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii"; 
- Raporul compartimentului de specialitate nr.	7075/29.06.2020, depus de Dna Nechifor Cristina, 
consilier juridic  în aparatul de specialitate al Primarului comunei Vadu Paşii; 
- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement nr. 7289/02.07.2020; 
- HCL nr. 59/2019 privind aprobarea functionarii societatii civile particulare Asociatia Sportiva 
 «ACS VADU PASII»  în cadrul Unitătii Administrativ Teritoriale VADU PASII, 
- prevederile art. 2, art. 3, art. 18^1, alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 21, alin. (1), lit. b), art. 22, 
art. 26, alin. (1) și alin. (2), lit. b), art. 29, alin. (1) și alin. (2), art. 30 şi art. 67, alin. (1), alin. (2), 
lit. c) şi alin. (3), lit. c), art. 67^1, art. 69, alin. (4) și alin. (5), art. 71, alin. (2), lit a) și lit. c) - j) 
din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, 
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.447/2007; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 
 - prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 In temeiul prevederilor art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
  Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea clubului sportiv, structură sportivă cu personalitate 
juridică de drept public, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al comunei Vadu Pașii, 
denumit "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii”, cu următoarele discipline sportive: fotbal, futsal, 
minifotbal. 
   (2) Se transmite în administrarea "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii", sala “Consiliului 
loca” din cadrul sediului Primăriei Vadu Pașii, pentru a deservi activității administrative a 
Clubului Sportiv, situată în comuna Vadu Pașii, sat Vadu Pașii, str. Principală nr. 26, jud. Buzău. 
Prezenta clauză constituie acordul Consiliului Local pentru stabilirea sediului Clubului Sportiv 
"Asociația Club Sportiv Vadu Pașii" și pentru funcționarea sediului în imobilul Primăriei pe 
toată durata existenței Clubului Sportiv. 



  (3) Sediul Clubului Sportiv "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii" este în comuna Vadu 
Pașii, sat Vadu Pașii, str. Principală nr. 26, jud. Buzău. 
   (4) Prin hotărâre a consiliului local, Clubul Sportiv "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii" 
va primi în administrare/folosință gratuită, baza materială sportivă (terenurile şi spaţiile, precum 
şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii 
de educaţie fizică şi sport), proprietate publică sau privată a municipiului. 
  (5) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la alin. (2) și alin. 4) se face pe bază de protocol. 
   Art. 2. Finanţarea activității sportive, inclusiv activitatea Clubului Sportiv "Asociația 
Club Sportiv Vadu Pașii", se asigură din bugetul local în limita a maximum 5% din bugetul 
aprobat. 
   Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv 
"Asociația Club Sportiv Vadu Pașii", potrivit anexei nr. 1. 
   Art. 4. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Clubului Sportiv "Asociația Club 
Sportiv Vadu Pașii", potrivit anexelor nr. 2 şi nr. 3. 
  (1) Se numesc în calitate de membri în Comitetul Director: 
  - MIHAESCU DAN-MARIUS, cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, sat Vadu Pașii, str. Ionuț 
Barbu, nr. 106, jud. Buzău; 
  - ILIE IONUȚ-VASILE, cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, sat Vadu Pașii, str. Bisericii, nr. 
23, jud. Buzău; 
  - TARĂU STELICĂ, cu domiciliul în comuna Vadu Pașii, sat Vadu Pașii, str. Ionuț Barbu, nr. 
108, jud. Buzău. 
   Art. 5. - (1) Pentru anul în curs, se aprobă ca la rectificarea bugetară, să se aloce sumele 
reprezentând cheltuieli pentru organizare (executarea procedurilor privind înființarea, 
înregistrarea, obținerea avizelor, deschiderea conturilor, obținerea codului unic de înregistrare, a 
certificatului de identitate sportivă, etc.) și de funcționare (contracte de activitate sportivă, 
contracte individuale de muncă, etc.). 
   (2) Subvenţiile de la bugetul local ( în afara cheltuielilor salariale și cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii) se vor acorda după ce Clubul Sportiv "Asociația Club Sportiv Vadu Pașii" va 
dovedi înscrierea în Registrul Sportiv prin prezentarea numărului de identificare şi a 
Certificatului de Identitate Sportivă. 
  Art. 6. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.7. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentei 
hotărâri. 
  Art. 8. Primarul comunei Vadu Pașii, prin intermediul compartimentelor din aparatul de 
specialitate, va aduce îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9.  Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

           PREŞEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZĂ,                                   
CONSILIER LOCAL                               SECRETAR GENERAL, 

                  VOICU VASILE                                  TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PAŞII 
02 IULIE 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu  9  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 5 abţineri din numărul total de 
15  consilieri locali  în funcţie şi  14  consilieri locali prezenţi la şedinţă 


