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HOTĂRÂREA nr.45 

din 31.07.2019 

 

Privind aprobarea înlocuirii unor sintagme din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a  Clubului Sportiv de drept public ,, Club Sportiv Beliu” (C.S. Beliu) 

 
Consiliul Local Beliu întrunit în ședință ordinară, 

 Având în vedere: 
 

- HCL 42/2014 - Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a  
Clubului Sportiv de drept public , Club Sportiv Beliu” (C.S. Beliu), 
- proiectul de hotărâre inițiat de către primar,  
- referatul de aprobare al inițiatorului proiectului, întocmit în conformitate cu  
art.136, al.8, lit a, OUG 57/2019- Codul administrative, 
- avizul comisiei de specialitate, 
- prevederile art.26-30, art.67, art.69, art.71 din Legea nr.69/2000 a Educaţiei fizice 
şi a sportului, 
- prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru 
activitatea sportivă, 
- prevederile Legii nr. 973/2006 privind Finanţele publice locale, 
- referatul de aprobare al inițiatorului proiectului , întocmit conform art.136, al.8, 
lit b, OUG 57/2019-Codul administrativ,  
- adresa Ministerului Tineretului și Sportului nr. 6783/12.06.2019 prin care se 
solicită înlocuirea unor sintagme în conformitate cu art.26, al.2 din HGR 
884/2001cu modificările și completările ulterioare, 
-prevederile art.129, al.7, lit f, și al.14, din OUG 57/2019- Codul administrativ, 
-prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru,, ale celor 12 consilieri 
locali prezenți, din totalul de 13 în funcție, conform art. 137  și art.139, al.1 ale 
OUG 57/2019, 

 
      În temeiul art. 139, al.1 și art. 196, al.1, lit a din OUG 57/2019- Codul administrativ,    
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art.1.  Consiliul Local Beliu aprobă înlocuirea unor sintagme din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al  Clubului Sportiv de drept public ,, Asociația Club Sportiv 
Beliu “ (A.C.S. Beliu), prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarul comunei și președintele 
ACS Beliu 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei, conform 
art.197, al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 



               -Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, 
               -Primarul Comunei Beliu, 
      -ACS Beliu, 
               -Persoanele interesate, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site.     
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ, 
    MIHOC AURELIAN-DAN                                            SECRETAR 

                                                                      jr. ANA-MARIA BIRĂU  
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