ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TOMŞANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 13 din 26.02.2021
privind înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public "Club Sportiv Local Tomşani"
Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 55 din 17.09.2021, iniţiat de de Primarul comunei
Tomşani, judeţul Prahova,
Având în vedere :
-Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 6307 din 17.09.2021,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6308 din 17.09.2021, întocmit de administratorul public
al comunei Tomşani, judeţul Prahova,
-Adresa transmisă de Clubul sportiv Local Tomşani, înregistrată la Primăria comunei Tomşani sub
nr. 6191 din 14.09.2021 prin care solicită modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Tomşani
nr. 13 din 26.02.2021,urmare a recomandărilor Ministerului Tineterului şi Sportului,
-Adresa de răspuns a Ministerului Tineretului şi Sportului nr. l 0940 din 27.08.2021 către Clubul
Sportiv Local Tomşani, prin care motivează imposibilitatea acordării avizului de funcţionare şi autorizarea
înscrierii în Registrul Sportiv şi, totodată, solicită modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local
Tomşani nr. 13 din 26.02.2021 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a clubului sportiv de drept
public Club Sportiv Local Tomşani,
-Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 13 din 26.02.2021 privind înfiinţarea clubului sportiv de
drept public Club Sportiv Local Tomşani,
În baza prevederilor art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,d" alin. (7) lit. ,,f' art. 130 şi art. 139 alin (3) litera „h" din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre:
ART. I : Hotărârea Consiliului local Tomşani nr. 13 din 26.02.2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
de drept public "Club Sportiv Local Tomşani", se modifică şi se completează astfel :
a) Articolul 3 se modifică şi v� avea următorul conţinut:
"ART. 3: Se aprobă Regulamentul de organizare şi junc/ionare a clubului sportiv de drept public
Club Sportiv Local Tomşani, revizuit, modificat şi completat, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta Hotărâre.
b) Articolul 5 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Clubul Sportiv Local Tomşani se organizează şi funcfionează ca persoană juridică
"ART. 5:
romană, de drept public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educa/iei fizice şi sportului, cu
17 secţii sportive şi anume: fotbal, handbal, baschet, volei, arte marţiale, judo, lupte, atletism, dans
sportiv, gimnastică, tenis, ciclism, nataţie şi pentatlon modern, sah, table, sport columbofil, culturism şi
„
fitnes.
c) Articolul 7 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"ART. 7: C.S.L. Tomşani va fi înscris ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul
Tineretului şi Sportului".

ART. II: Anexa la Hotărârea nr. 13 din 26.02.2021 se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre.
ART. III: Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 13 din 26.02.2021 îşi păstrează valabilitatea.
ART. IV: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către
secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova.
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