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 Nr. 9472 din 24.02.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării HCL 191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al 

Clubului Sportiv Brenndorf  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.9473/24.02.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 28/24.02.2021, întocmit de Crenguța BARBĂLATĂ, Director Interimar al 

Clubului Sportiv Brenndorf ; 

▪ Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificări și completări ulterioare; 

▪ Hotărârea nr.884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

educației fizice și sportului  nr.69/2000; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.33/21.03.2019 privind aprobarea înființării „Clubului Sportiv 

Brenndorf”; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.58/23.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al „Clubului Sportiv Brenndorf; 

▪ Cererea de demisie a președintelui Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf – Bogdan-

Florian PLEȘEA, înregistrată cu nr.9259/22.02.2021 la Primăria comunei Bod și cu nr.27/22.02.2021 

la CS. Brenndorf; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al 

Clubului Sportiv Brenndorf; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.d) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea HCL 191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului Director al 

Clubului Sportiv Brenndorf, în următorul sens: 

                   Art.1 lit. a) Președinte ___________________  

Art.2 Celelalte prevederi ale art.1 din HCL 191/05.11.2020 privind aprobarea membrilor Consiliului 

Director al Clubului Sportiv Brenndorf  menționate la lit. b) și c), rămân neschimbate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul Comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                   Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


