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Hotararea Consiliului Local 470/30.10.2015
privind infiintarea Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2015-28667/30.10.2015 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale, Comisiei pentru administra•ie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului •i
probleme ale minorita•ilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,
ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art. 191 alin (2) Cod Civil;
In baza prevederilor art.2 alin(1),(2),(3) si (4); art.3 alin(1), art.12 alin.(1) si (2), art.18^1 alin(1) lit a),art.21
alin (1) lit b), art.22 alin (1) si (2), art.29 alin (2), art.30, art.67 alin(1),(2) lit c),alin(3) lit a),c) si d), art.69
alin(1) ,(4)si (5) din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, actualizata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.1, art.3, art.5 alin (2), art.36 alin.(2) lit.a) si d), alin (3) pct.b) si alin.6 lit.a)
pct.6, art.115 alin.(1) lit b) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata •i modificata;
HOTARASTE
Art.1:(1) Se aproba infiintarea institutiei publice denumita Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’,
in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de
drept public.
(2) Scopul clubului sportiv il constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta
directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea
sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale, precum si organizarea de
competitii si evenimente sportive.
Art.2: Sediul Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ este in Timisoara, Aleea FC Ripensia
,nr.11( Sala Sporturilor’’Constantin Jude’’).
Art.3: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare, Organigrama si Statul de functii ale Clubului
Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’, conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 si Anexei nr.3, care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4: Se numesc in Consiliul de administratie al Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’
urmatorii:
- ca reprezentan•i ai Consiliului Local al Municipiului Timisoara: domnul Jichici Ciprian •i domnul
•oanca Radu;
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- ca reprezentant al Primarului Municipiului Timisoara: domnul Costa Mihai.
Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Sport -Cultura, Serviciul Resurse
Umane si Directia Economica din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.
Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Sport- Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Corpului de Control •i Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
-Biroului Audit;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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