
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

 

Cu privire la: înființarea ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “OLTUL IONESTI” 

 

Consiliul Local al comunei Ionesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 16 mai 2017, la care participă un număr de 13 consilieri din 

totalul de 13 consilieri în funcţie; 

 Văzând că preşedinte de şedinţă legal ales este dl. Cherascu Ion; 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Ionesti 

insotit de expunerea de motive inregistrata sub nr. 2103 din 13.04.2017 şi precum 

şi raportul de specialitate al secretarului comunei prin care se propune înființarea 

ASOCIATIEI CLUB SPORTIV OLTUL IONESTI, ca persoană juridică fără scop 

patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, având în vedere faptul că la acest 

moment structura sportivă existent nu este constituită ca persoană juridică și nu 

poate obține finanțare din partea consiliului local; 

Văzând dovada disponibilității denumirii nr.160132 din 24.03.2017 emisă de 

Ministerul Justiției, Serviciul Comunicare și Relații Publice; 

Luând în considerare raportul de specialitate al secretarului comunei, nr. 

2581 din 11.05.2017, raportul comisiei pentru administraţie publică locală, 

juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor nr. 

2706 din 15.05.2017 precum şi raportul de avizare al secretarului comunei; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind 

transparenta decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ  

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 

alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi (2) lit.a), art. 67, art. 69 din Legea 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și cu cele ale art.36 alin. (2) lit. e), alin. (6) pct. 5 şi 

6, alin. (7) lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin. (2) lit. f) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, adoptă următoarea 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. – Se aprobă înființarea ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “OLTUL 

IONESTI”, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 

neguvernamentală şi apolitică. 

Art.2. – Se aprobă participarea comunei Ionesti în calitate de membru 

fondator la înființarea ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “OLTUL IONESTI”. 

Art.3. – Se aprobă proiectul Actului constitutiv și al Statutului Asociației 

prevăzute la art.1, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin 

Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local. 

Art.4. - Sediul ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “OLTUL IONESTI”  va fi în 

comuna Ionesti, satul Ionesti, sala 1 corp 2 Primaria Ionesti, județul Vâlcea. 

Art.5. - Se desemnează ca reprezentant al comunei Ionesti în Adunarea 

Generală a Asociației domnul Balan Vasile Danut, având CNP 1580911381450. 

Art.6. - Se mandatează persoana desemnată la art.5 să participe şi să 

reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a 

Asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii Asociaţiei. 

Art.7. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 

aplicabilitatea oricăror dispoziții contrare. 

Art.8. – Primarul comunei Ionesti va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, 

iar secretarul oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției 

Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 

primarului comunei, precum şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare. 
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