
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea unor reglementari referitoare la inf!inl

Clubului Sportiv - "Club Sportiv Campina"

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.007/19 august 2015 a d-lui consilier Fratila

Severius - Florin, prin care propune aprobarea unor reglementari referitoare la
inFiintarea Clubului Sportiv - "Club Sportiv Campina";

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, resurse umane, s.a.m.d;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

municipiului Campina:
- Comisia buget, finan$e, administrarea domeniului public $i privat $i

agricultura;
- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,

servicii si comert, s.a.m.d.;
- Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.21, alin.(l), lit."b", art.22, art.26, art.29, alin.(l) si

alin.(2) si art.30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.6 si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra$ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba infiintarea structurii sportive, institutie publica, persoana
juridica de drept public, in subordinea Consiliului local al Municipiului Campina,
denumita "Club Sportiv Campina".

(2) - Sediul "Clubului Sportiv Campina" este in municipiul Campina,
B-dul Nicolae Balcescu, nr.50, sala nr.204 - Casa Tineretului.

Art.2. - Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al "Clubului
Sportiv Campina", conform ANEXEI nr.l, care,face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.3. (1) - Aproba transmiterea in administrare a bunurilor imobile (terenuri
si constructii) care deservesc activitatea sportiva, a bazelor si instalatiilor sportive
situate in municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.45, "Clubului Sportiv
Campina", in vederea constituirii patrimoniului sportiv.

(2) - Bunurile imobile (terenuri si constructii) prevazute la alin.(l) se
identifica conform ANEXEI nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.



(3) Bunurile imobile vor fi transmise in administrarea "Cli
Campina" in baza unui contract de administrare, incheiat intre Munid
si Club, dupa inregistrarea acestuia in Registrul Sportiv organizat
Tineretului si Sportului.

Art.4. - Structura organizatorica si statul de functii al "Cfi
Campina" sunt cuprinse Tn ANEXELE nr.9 si nr.lO din H.C.L. nr.91/2'
referitoare la aprobarea organigramei si a statului de func{ii al Aparatumi de
specialitate al Primarului municipiului Campina, precum si cele ale institutiilor cu
sau fara personalitatejuridica din subordinea Consiliului Local.

Art.5.(l) - Se imputerniceste Asociatia de Sprijin pentru Constituirea,
Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive, cu sediul social situat in
Municipiul Ploiesti, str.Maramures, nr.l4-16, judetul Prahova, inregistrata in
Registrul Special (Asociatiilor si Fundatiilor) organizat la Grefa Judecatoriei Ploiesti
la Pozitia nr.59/10.10.2013, C.I.F. nr.32349220/14.10.2013, contul curent RO-65-
RNCB-0623137879380001, deschis la Banca Comerciala Romana SA, reprezentata
legal prin domnul Cosmin Gabriel BARBIERU, cetatean roman, domiciliat in
Municipiul Galati, str.Maramures, nr.l, B1.CF1, Sc.l, Et.3, Ap.l4, judetul Galati,
identificat prin C.I. seria GL nr.498240, eliberata de SPCLEP Galati la data de
17.04.2007, CNP 1710929170375, in calitate de Presedinte, respectiv prin domnul
Bogdan FILCEA, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Ploiesti, str.Domnisori,
nr.8, B1.8E, Sc.A, Et.4, Ap.l7, judetul Prahova, identificat prin C.I. seria PX nr.
248134, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 22.04.2014, CNP 1740409290070,
in calitate de Vicepresedinte al acestei persoanejuridice, dupa cum urmeaza:

a) sa efectueze toate demersurile necesare si obligatorii, prevazute de lege,
avand drept rezultat inregistrarea Clubului Sportiv Campina in Registrul Sportiv
organizat la Ministerul Tineretului si Sportului si obtinerea pentru Clubul Sportiv
Campina a Certificatului de Identitate Sportiva (CIS), care sa ateste pentru acesta
calitatea de structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial;

b) sa efectueze demersurile la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM),
in numele Clubului Sportiv Campina si pentru Clubul Sportiv Campina, in vederea
inregistrarii marcii verbale, individuale identificata ca fiind "Clubul Sportiv
Campina", ca element necesar si obligatoriu in vederea indeplinirii procedurii
referitoare la afilierea Clubului Sportiv Campina la Federatia Romana de
Fotbal/Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova;

c) cheltuielile efectuate cu inregistrarea marcii verbale, individuale a Clubului
Sportiv Campina vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Campina.

(2) - In indeplinirea mandatului, astfel acordat, Asociatia de Sprijin
pentru Constituirea, Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive, prin
reprezentantii sai legali, va intocmi orice cereri si va indeplini demersurile care vor fi
necesare, in acest sens, respectiv va semna in numele Clubului Sportiv Campina si
pentru Clubul Sportiv Campina.

Art.6. - Se aproba efectuarea demersurilor prevazute de Statutul Asociatiei de
Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive,
astfel cum este acesta inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Registrul
Special) organizat la Grefa Judecatoriei Ploiesti, avand drept rezultat dobandirea
pentru Clubul Sportiv Campina a calitatii de Membru Activ al Asociatiei de Sprijin
pentru Constituirea, Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive si, in acest
sens, plata sumei de 1.600,00 lei, ce va fi achitata in contul curent al Asociatiei



sus-mentionate, identificat ca fiind RO-65-RNCB-0623137879380001, deschis la
Banca Comerciala Romana SA, dupa cum urmeaza:

- suma de 800,00 lei, ce va fi achitata cu titlu de cotizatie de aderare -
Clubul Sportiv Campina la Asociatia de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea si
Managementul Structurilor Sportive;

- suma de 800,00 lei, ce va fi achitata cu titlu de cotizatie Membru Activ
- Clubul Sportiv Campina la Asociatia de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea si
Managementul Structurilor Sportive, pentru perioada cuprinsa intre data de
01.09.2015 si data de 31.10.2015 (2 luni x 400,00 ron), necesara fmalizarii
procedurii si indeplinirea mandatului, astfel cum sunt acestea prevazute la art.5 din
prezenta hotarare.

Art.7. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Serviciuluijuridic, resurse umane, s.a.m.d.;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Compartimentului resurse umane.

Presedinte de $ej
Consilier

dl. Ionita Da

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 27 august 2015
Nr.90

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA NR.1
la H.C.L. nr.90/27 august 2015

Presedinte de sedinta,

dI. Ionit

REGULAMENTUL X^rS
DE ORGANIZARE SIFUNCTIONARE
AL "CLUBULUI SPORTIV CAMPINA"

CAPITOLUL I
Dispozitii generale: denumire, forma juridica, sediul, patrimoniuI,

insemnele si culoriIe

Art.l.(l) - Clubul Sportiv Campina este persoana juridica de drept public,
infiintat ca institutie publica de interes local care functioneaza in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Campina, judetul Prahova si are drept obiect de
activitate selectia, pregatirea, participarea si performanta la competitii interne si
internationale.

(2) - Prin inregistrarea sa in Registrul Sportiv organizat la Ministerul
Tineretului si Sportului, Clubul Sportiv Campina va dobandi calitatea de structura
sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial prin eliberarea Certificatului de
Identitate Sportiva (CIS), potrivit legii.

Art.2. Clubul Sportiv Campina isi desfasoara activitatea in conformitate cu
dispozitiile:

-Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

-Hotararii Guvernului nr. 884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;

-Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.l23 din 20 februarie 2007.

Art.3. - Clubul Sportiv Campina se organizeaza si functioneaza in baza
Regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Campina nr.90/27 august 2015.

Art.4. - Denumirea: Clubul Sportiv Campina.
Art.5. - Sediul: Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.50, judetul

Prahova, sala nr.204 - Casa Tineretului.
Art.6. - Insemnele sunt: sigla (Anexa nr.3), fanion, insigna, etc., si vor fi

protejate de legea privind drepturile de autor, dupa inregistrarea la OSIM.
Culorile clubului sunt: alb - rosu.

Art.7. - Clubul Sportiv Campina este fmantat din alocatii de la bugetul local,
precum si din venituri proprii, in conditiile legii.



CAPITOLUL II
ScopuI si obiectul de activitate

Art.8. - Clubul Sportiv Campina s-a infiintat la data de 27
Hotararea nr.90 adoptata in sedinta Consiliului Local al Municipiuh
scopul organizarii si administrarii activitatii sportive din Municipiul Campina,
judetul Prahova.

Art.9.(l) - Clubul Sportiv Campina are in structura urmatoarele secJii pe
ramuri de sport:

fotbal;
baschet;
atletism;
handbal;
natatie.

(2) - Clubul Sportiv Campina se afiliaza la federaJiile sportive na{ionale
corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport, $i dupa caz, la asociatlile jude{ene.

(3) - Desfiin{area unei sec{ii sau infiim;area unei sectli sportive noi se
poate face numai printr-o hotarare a Consiliului Local Campina, la propunerea
presedintelui clubului si/sau a Consiliului local.

(4) - In cazul desfiin{arii unei sectli pe ramura de sport, Clubul Sportiv
Campina se obliga sa intreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidentele
federatiilor sportive na{ionale, conform procedurii stabilite prin statutul federa{iei sj
dupa caz, de la asocia{iajude{eana la care s-a afiliat.

Art.lO.(l) - Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Campina consta in
promovarea si desfasurarea de activitati sportive, selectionarea, initierea si pregatirea
de sportivi, in aceste domenii, precum si participarea la competitii sportive interne si
internationale.

(2) - Obiectivele Clubului Sportiv Campina decurg si din reglementarile
Federatiilor sportive na{ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport, precum
si din statutele si regulamentele federatiilor sportive internationale respective.

(3) - Prin realizarea scopului si a obiectivelor propuse, Clubul Sportiv
Campina contribuie la dezvoltarea ramurilor sportive mentionate la art.9.

(4) - Clubul isi propune sa respecte legile tarii, reglementarile
Ministerului Tineretului si Sportului, Statutul si Regulamentele federa{iilor sportive
natlonale corespunzatoare sectlilor pe ramura de sport, sa promoveze spiritul de fair-
play, sa combata si sa previna violenta si dopajul in activitatea sportiva.

Art.ll. - Clubul Sportiv Campina poate desfasura si alte activitati in vederea
realizarii scopului si obiectului sau de activitate declarat, in conditiile legii.

Capitolul III
Structura organizatorica si functionarea

Art.l2. - Structura organizatorica a Clubului Sportiv Campina este aprobata
de Consiliul Local al Municipiului Campina, judetul Prahova, potrivit legii si este
prevazuta in Anexa nr. 1 si nr.2 la prezentul Regulament.

Art.l3. - Statul de functii al Clubului Sportiv Campina se aproba de catre
Consiliul Local al Municipiului Campina, judetul Prahova, potrivit legii.



Art.l4. - Activitatea Clubului Sportiv Campina este
Presedinte, numit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiulj
urma concursului desfasurat conform prevederilor legale, in termen
la data inregistrarii Clubului in Registrul sportiv organizat la
Sportului.

Art.l5.(l) - Presedintele Clubului Sportiv Campina are,
urmatoarele atributii:

-organizeaza si conduce activitatea Clubului si raspunde de indeplinirea
obiectivelor stabilite;

-incheie acte juridice in numele si pe seama Clubului;
-intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara al Clubului si asigura

respectarea acestuia de catre personalul pe care-l angajeaza, potrivit legii;
-stabileste politica de personal a Clubului, cu aprobarea Consiliului local;
-reprezinta Clubul, personal sau prin imputernicit, in relatiile cu Federatiile

sportive na{ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport, cu Ministerul
Tineretului si Sportului, precum si cu alte organizatii sportive nationale si
internationale, in relatiile cu alte institutii publice, cu instantele judecatoresti,
societatile conierciale, precum si cu persoanele fizice sijuridice, romane si straine;

-elaboreaza si sustine programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale
Clubului, in concordanta cu Strategia Nationala a organizarii si dezvoltarii activitatii
sportive;

- organizeaza concurs pentru toate posturile libere din organigrama;
-coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de catre intregul personal al

clubului, in vederea realizarii scopului si obkctului de activitate al Clubului sportiv;
-asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

(2) - In calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste, impreuna cu
contabilul, toate atributiile ce-i revin, conform dispozitiilor legale in vigoare si
raspunde, potrivit legii, de:

-utilizarea creditelor bugetare;
-realizarea veniturilor;
-folosirea cu eficienta a sumelor primite de la bugetul local;
-integritatea bunurilor incredintate clubului;
-organizarea si tinerea la zi a contabilitatii;
-prezentarea, la termen, a darilor de seama contabile, privind executia

bugetara.
a)stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere

prezentul Regulament de organizare si functionare si structura organizatorica
aprobata;

b)raspunde, potrivit reglementarilor in vigoare, de incadrarea personalului
salariat al Clubului;

c)organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul salariat al
Clubului si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune;

d)aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor Clubului, in cazul
savarsirii de catre acestia a unor abateri disciplinare, respectiv dispune aplicarea
masurilor privind recuperarea prejudiciilor produse;

e)aproba planurile de pregatire prezentate de catre antrenori;
f)analizeaza, impreuna cu consilierul sportiv si antrenorii, stadiul indeplinirii

obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la Club si



intocmeste si prezinta rapoarte trimestriale Consiliului Local
Campina, referitoare la rezultatele acestor analize;

g)aproba calendarul competitional intern si internationa|
urmareste desfasurarea acestuia;

h)urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competi$
calendarul competitonal intern si international al Clubului, precum
competitiilor proprii si actiunilor de selectie;

i)participa, in calitate de oficial, la principalele competitii interne si
internationale ale Clubului;

j)stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de
sportivi, pe niveluri valorice, respectiv numarul minim de sportivi legitimati sau
nelegitimati cuprins in planul de pregatire;

k)asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a
bancii de date a Clubului:

-actele normative referitoare la desfasurarea activitatii sportive;
-Regulamentul de Organizare si Functionare a Clubului;
-Regulamentul de Ordine Interioara a Clubului;
-Statutul si Regulamentele Federatiilor, la care Clubul este afiliat;
-Ordinele Ministrului Tineretului si Sportului cu referire la realizarea scopului

si obiectului de activitate ale Clubului;
-programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale Clubului;
-evidenta sportivilor legitimati;
-rezultatele obtinute de sportivii proprii la competitiile interne si

internationale;
(l)dispune luarea masurilor referitoare la promovarea spiritului de fair-play, la

combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea sportiva;
m)asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii

optime a bazei materiale sportive din patrimoniul Clubului,
n)orice alte atributii, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor

organe;
(3) - Presedintele Clubului raspunde de activitatea depusa in fata

Consiliului Local si a Primarului Municipiului Campina, in conditiile legii.
Art.l6.(l) - Consilierul sportiv al Clubului este numit prin Hotarare a

Consiliului Local al Municipiului Campina, in urma concursului desfasurat conform
prevederilor legale si actioneaza pentru respectarea si aplicarea prevederilor
prezentului Regulament de Organizare si Functionare.

(2) - Consilierul sportiv preia, prin imputernicire, atributiile
Presedintelui, in situatia in care acesta este in imposibilitatea exercitarii mandatului.

Art.l7.(l) - Contabilul Clubului este numit prin decizie a Presedintelui, in
urma concursului organizat, potrivit dispozitiilor legii, pentru ocuparea acestui post.

(2) - Contabilul trebuie sa aiba calitatea de contabil autorizat sau
expert contabil, potrivit legii.

Capitolul IV
Patrimoniul

Art.l8.(l) - Patrimoniul Clubului Sportiv Campina este alcatuit din totalitatea
drepturilor si obligatiilor care rezulta din activitatea specifica a acestuia.



(2) - Patrimoniul Clubului Sportiv Campia se stabileste^
bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie.

Art.l9. - Clubul Sportiv Campina va gestiona baza
administrare de Consiliul Local, in vederea realizarii scopului si a|
activitate.

Art.20. - Baza sportiva si instalatiile sportive aflate in
folosinta Clubului Sportiv Campina sunt considerate patrimoniu sportiv"
schimba destinatia sportiva fara aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Campina, respectiv fara acordul Ministerului Tineretului si Sportului, potrivit legii.

Capitolul V
Finantarea activitatii Clubului

Art.21. - Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura, ale
Clubului, sunt cuprinse in bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli.

Art.22. - Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli al Clubului
Sportiv Campina se face in conditiile prevazute de Normele privind fmantele
publice, atat pentru veniturile primite de la bugetul local al Municipiului Campina,
cat si pentru eventualele venituri proprii atrase.

Art.23. - Bugetul anual al Clubului Sportiv Campina cuprinde, la partea de
venituri:

-alocatii de la bugetul local;
-venituri proprii.
Art.24.(l) - Bugetul anual al Clubului Sportiv Campina se aproba de catre

Consiliul Local al Municipiului Campina,judetul Prahova.
(2) - Soldurile rezultate din executia bugetara anuala se reporteaza in

anul urmator.
Art.25. - Veniturile obtinute din activitatile Clubului se gestioneaza si se

utilizeaza pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la
bugetul de stat, si fara afectarea alocatiilor de la bugetul local.

Art.26.(l) - Sursele de fmantare ale Clubului Sportiv Campina provin din:
a.subventii de la bugetul local, acordate Clubului de catre Municipiul

Campina/Consiliul Local al Municipiului Campina, in subordinea caruia se afla;
b.venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si

obiectul de activitate ale Clubului;
c.sume obtinute din transferurile sportivilor Clubului;
d.cotizatii, contributii si penalitati aplicate sportivilor, antrenorilor si celorlalti

tehnicieni, potrivit Statutului si Regulamentelor proprii;
e.donatii si sponsorizari;
f.venituri obtinute din reclama si publicitate;
g.venituri din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu, cu respectarea

prevederilor legii (inchirieri);
h.sume rezultate din exercitiul fmanciar precedent;
i. venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
j. alte venituri obtinute in conditiile legii.

(2) - Cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campina, Clubul
Sportiv Campina poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea
au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al Clubului.



Capitolul VI
Dispozitii finaIe

Art.27.(l) - Clubul Sportiv Campina detine exclusivitatea:
-asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a^^ffi|

legitimati ai Clubului, in echipamentul competitional si de reprezentare, in cadrul
competitiilor si in afara acestora;

-asupra dreptului de folosinta asupra siglei Clubului;
-asupra dreptului de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe

care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.
(2) - Drepturile mentionate la aliniatul 1 pot fi cesionate de catre

Clubul Sportiv Campina, in conditiile legii, cu aprobarea Consiliului local.
Art.28. - Relatiile Clubului cu autoritatile administratiei publice, locale si

centrale, sunt cele ce decurg din prevederile legale.
Art.29. - Clubului ii revin toate drepturile si obligatiile ce decurg din

reglementarile Federatiilor sportive na{ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de
sport precum si din Statutele si Regulamentele federatiilor sportive internationale
respective.

Art.30.(l) - Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si
controlul asupra Clubului, in conditiile legii.

(2) - Supravegherea $i controlul nu pot substitui controlul propriu
instituit de Federatiile sportive na{ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport
si Consiliul Local al Municipiului Campina.

(3) - Clubul sportiv se supune in fiecare an verificarii fmanciare
efectuate de catre Compartimentul Audit Intern din cadrul Primariei municipiului
Campina.

Art.31. - Clubul se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 227/2006 privind
prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, dispozitiile Legii nr. 551/2004 privind
organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 08 decembrie 2004, dispozitiile
Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si
a jocurilor sportive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din
11 ianuarie 2008.



CONSILTlJL LOCAL CAMPINA

CLUB SPORTIV CAMPINA

ANEXA NR.1 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTI

ORGANIGRAMA "CLUB SPORTIV CAMPINA"
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ANEXA NR.2 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Sl FUNCTI

STAT DE FUNCTII CLUB SPORTIV CAMPINA
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COMPARTIMENT ANTRENORI
CLUB SPORTIV CAMPINA
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Nr.total functii contractuale de conducere
Nr.total de functii contractuale de executie
Nr.total de posturi din cadrul institutiei
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.64.007/19august2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Fra^ila Severius - Florin, consilier local al municipiului

Campina, membru al Comisiei sanatate, cultura, mva$amant, culte $i tineret, sport $i
turism, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a
administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din
Regulamentul de Organizare $i FuncJionare al Consiliului local al municipiului
Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare
privind aprobarea unor reglementari referitoare la infiintarea Clubului Sportiv
- "Club Sportiv Campina".

Promovarea proiectului de hotarare are la baza intentia autoritatilor locale de a
infiinta un Club sportiv, institutie publica care va functiona in subordinea Consiliului
local si care va avea ca si obiect de activitate selectia, pregatirea, participarea si
performanta la competitiile interne si internationale.

In sedinta ordinara a Consiliului local al Municipiului Campina desfasurata in
data de 30 iulie 2015, la punctul diverse, a fost facuta o scurta prezentare a
documentului care va sta la baza infiintarii acestei structuri sportive, iar in data de
12 aug.2015, la sediul Primariei Municipiului Campina a avut loc o intalnire, intre
reprezentantii executivului, reprezentantii Consiliului local care si-au manifestat
dorinta de a participa la discutii si reprezentantul Asociatiei de Sprijin pentru
Constituirea, Dezvoltarea si Managementul Structurilor Sportive, in calitate de
consultant.

Cu aceasta ocazie s-a facut analiza pe fiecare articol al modelului de
Regulament, participantii aducandu-si contributia la varianta pe care o supun
aprobarii Consiliului local.

Formularea art.5 si art.6 din proiectul de hotarare este cea solicitata de catre
reprezentatii Asociatiei de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea si Managementul
Structurilor Sportive, Asociatie ce va reprezenta interesele administratiei publice
locale in demersurile legale de autorizare a Clubului si reprezinta modelul de
imputernicire agreat la Ministerul Tineretului si Sportului si la OSIM.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.21, alin.(l), lit."b", art.22, art.26, art.29, alin.(l) si alin.(2) si

art.30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile art.36, alin.(2),Jit2d^si alin.(6), lit."a", pct.6, art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.2j>^001 privind administra^ia publica locala,
republicata.

fiONSILIER,

edit.B.L.

Severius - Florin
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