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PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 40 
privind completarea Regulamentul de organizare și funcționare al CLUBULUI 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. 
_______________________, prin care se propune completarea Regulamentul de organizare și 
funcționare al CLUBULUI SPORTIV VADU PAȘII; 
  - Raportul compartimentului de specialitate nr. _____________, 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. _________________;  
  - HCL nr. 68/2020 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Club Sportiv Vadu Pașii"; 
  - Hotărârea Consiliului Local al comunei Vadu Pașii nr. 60/02.07.2020, prin care a fost 
aprobată înființarea 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, 
  - adresa nr. 7741/03.08.2020 a Ministerului Tineretului si Sportului, în sensul că se 
impun modificări ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vadu Pașii nr. 60/02.07.2020 și ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a clubului sportiv, 
  - 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vadu Pașii nr. 
68/20.08.2020, după cum urmează: 
  - se completează Regulamentul de organizare și funcționare al CLUBULUI SPORTIV 
VADU PAȘII cu detalierea articolului  “Recompensele și sancțiunile pentru membrii persoanei 
juridice; condițiile de acordare și de aplicare”, Regulamentul urmând a avea conținutul din 
Anexa la prezenta hotărâre. 
  Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vadu Pașii nr. 
68/20.08.2020 rămân neschimbate. 
  Art. 3. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentei 
hotărâri. 
  Art. 4. Primarul comunei Vadu Pașii, prin intermediul aparatului de specialitate , va 
aduce îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5.  Secretarul general comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile 
prezentei hotărâri  şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
 
          INITIATOR,                                              AVIZAT, 
             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
Aprilie  2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total de 15 
consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


