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 Nr. 15835 din 17.05.2021 

 

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 Art. 4, Art. 5 și Art.9 din HCL 33/21.03.2019 privind înființarea  

Clubul  Sportiv Brenndorf 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.15837/17.05.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.15836/17.05.2021, întocmit de Attila LAZĂR, Președinte Consiliul 

Director- Club Sportiv SC  Brenndorf ; 

▪ 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.69/2000; 

▪ HCL 33/21.03.2019 privind înființarea Clubului Sportiv Brenndorf; 

▪ HCL 57/23.05.2019 privind aprobarea modificării Art.1 din HCL 33/21.03.2019 pentru modificarea 

denumirii clubului sportiv în „Clubul Sportiv Brenndorf”; 

▪ HCL 58/23.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului 

Sportiv Brenndorf; 

▪ Hotărârea nr.3/13.05.2021 a Ședinței ordinare a Consiliului Director al Clubului Sportiv Brenndorf 

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 

Brenndorf; 

▪ Dispozitia nr. 157/14.05.2021 de  încetarea numirii în calitate de Director Executiv interimat al Clubul 

Sportiv Brenndorf. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit. f), art.139 și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modificarea Art. 4, Art. 5 și Art.9 din HCL 33/21.03.2019 privind 

înființarea Clubul  Sportiv Brenndorf, astfel: 

„Art.4 Însemnele clubului sunt CS BRENNDORF și culorile sunt ROȘU ȘI ALBASTRU”. 

„Art.5 (1) Clubul Sportiv Brenndorf 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 Brenndorf este club sportiv de drept public polisportiv, organizat pe 26 secții: 

atletism, baschet, bowling, box, culturism- fitness, dans sportiv, darts, fotbal, fotbal în sală, fotbal tenis, 
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gimnastică, handbal, judo, karate, lupte, minifotbal, oina, pescuit sportiv, popice, rugby, scrima, șah, 

table, tenis, tenis de masa, volei.” 

„Art.9 Se împuternicește domnul Bogdan-Florian PLEȘEA în calitate de viceprimar al comunei Bod, 

cetățean român legitimat cu CI seria ZV nr.156965 pentru a depunerea documentelor  pentru obținerea 

Avizului de constituire, Autorizației de funcționare și Certificatului de Identitate Sportivă de la M.T.S, 

afilierea la Federațiile Sportive Naționale și la Asociațiile județene pe ramura de sport la ramurile de sport 

prevăzute în certificat.  

Art.2 Prezenta hotărâre se duce 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 


