ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
din 21.03.2019

HOTĂRÂREA NR.33
privind înființarea clubului sportiv cu denumirea „Club Sportiv Bod”
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr.12442/15.03.2019 ,întocmit de Primarul comunei Bod ,
Raportul compartimentului de specialitate nr.12441/15.03.2019 întocmit de către
Compartimentul Cultură și Sport, inspector Crenguța Barbalata,
• Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului
• Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor
Legii educației fizice și sportului nr.69/20,
În temeiul art. 36, art.45 precum si al art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare,
•
•

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă înființarea unui club sportiv, persoană juridică română de drept public, ca instituție
polisportivă, cu denumirea CLUB SPORTIV BOD.
Art. 2 Sediul Clubului Sportiv Bod este în România, în jud. Brașov, Comuna Bod, Sat Bod, Str. Scolii, nr. 139.
Art.3 Partimoniul inițial va fi constituit din bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și
privat astfel: baza sportivă din Colonia Bod înregistrată în CF nr 102210-Bod și care are în componență
un teren de sport ( gazon), tribune și o clădire destinata vestiarelor.
Art. 4 Însemnele clubului sunt CS Bod și culorile sunt ROSU SI ALBASTRU
Art. 5 (1) Clubul Sportiv Bod are ca obiect principal de activitate, selecția și pregătirea sportivilor, precum și
participarea acestora la competiții sportive interne și internaționale și atingerea performanțelor sportive.
(2) Clubul Sportiv Bod se organizează ca instituție polisportivă, cu 15 secții: atletism, baschet, culturismfitness, dans sportiv, fotbal, gimnastică, handbal, judo, karate, lupte, rugby, șah, tenis de câmp, tenis de masa,
volei.
Art. 6 Cerințele si procedura de dobândire și de pierdere a calității de membru; drepturile și îndatoririle
membrilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Bod.
Art. 7 Organele de conducere, administrare și control ale Clubului Sportiv Bod sunt:
1. Organul de administrare și control este Consiliul Local al comunei Bod,
2. Organele de conducere sunt:
a)Consiliul Director format din 3 membrii ( președinte, vicepreședinte și secretar)
b)Director executiv
Atribuțiile acestora sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Bod.
Art.8 Regimul de dișciplină pentru membrii clubului: recompensele și sancțiuni, condițiile de acordare
sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Bod, .
Art.9 Se imputerniceste doamna Barbalata Crenguta, inspector de specialitate în cadrul
Compartimentului Cultură și Sport, cetatean român legitimat cu CI seria ZV nr 063440, să facă
demersurile necesare pentru rezervare de denumire, confectionarea de stampila, depunerea
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documentelor pentru avizare la Agentia Nationala pentru Sport si Tineret; obtinerea codului fiscal;
obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportivă de
la A.N.S.T.; afilierea la Federațiile Sportive Nationale si la Asociatiile județene pe ramura de sport la
ramurile de sport prevazute în certificat.
Art.10 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de
specialitate.

Președinte de ședință,
Gheorghe BODEAN

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Daniela-Laura AXENIE

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” din totalul de 13 consilieri prezenți.
DIFUZARE:
1exemplar-Instituția Prefectului
1exemplar-Dosar de ședință Consiliul Local Bod
1exemplar-Colecție
1exemplar-Primar
1exemplar-Compartiment Cultura și Sport
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