RO M ÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 219 din 18.12.2015
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de Motive nr. 22283/16.12.2015 întocmită şi
înaintată de către primarul municipiului Roman - Laurenţiu Dan Leoreanu;
Examinând Raportul de Specialitate comun nr. 22284/16.12.2015,
întocmit şi înaintat de către Serviciul Juridic şi Direcţia economică;
Văzând avizul favorabil nr. 64 din 18.12.2015 al Comisiei Administraţie
Publică şi nr. 226 din 18.12.2015 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. 22413 din 18.12.2015 dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 884/2001
privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii
educaţiei fizice şi sportului; Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare; art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.b, alin. 6)
lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, prin reorganizarea Direcţiei Sport, Turism,
Agrement din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului
Roman, a Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal” Roman
(C.S.M. Roman), instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al
municipiului Roman, organizată ca şi direcţie, sub coordonarea executivă a
Viceprimarului Municipiului Roman
şi a Administratorului Public al
Municipiului Roman;
Art. 2. C.S.M. Roman va avea sediul în municipiul Roman, Piaţa Roman
Vodă, nr.1, va funcţiona pe durata nedeterminată şi va fi înscris ca structură

sportivă în Registrul Sportiv; în vederea stabilirii sediului, se aprobă încheierea
unui contract de comodat pentru o încăpere în sediul Primăriei Municipiului
Roman.
Art. 3. C.S.M. Roman se organizează ca o structură polisportivă cu mai
multe secţii pe ramuri de sport: Handbal, Nataţie, Fotbal, Tenis de câmp, Tenis
de masa, Box, Şah;
Art. 4. Se aprobă transmiterea bunurilor mobile şi imobile, proprietatea
Municipiului Roman, cu destinaţie de baza sportivă sau agrement, aferente
acestei activităţi, din administrarea Consiliului Local, în administrarea C.S.M.
Roman, în vederea constituirii bazei materiale necesare activităţii sportive.
Predarea acestora se va face prin protocol de predare-primire, ce se încheie în
termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art. 5. Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi
organizarea clubului se suportă din bugetul local.
Art. 6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de
către Consiliul Local al Municipiului Roman;
Art. 7. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.S.M.
Roman, conform anexei 1, parte integrantă la prezenta hotărâre;
Art. 8. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale "Clubului Sportiv
Municipal Roman'' cuprinse în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre. C.S.M. Roman va prelua personalul existent
angajat al Serviciului Ştrand Baze Sportive şi Agrement, care se va desfiinţa
începând cu data înregistrarii noii structuri;
Art. 9. Se aprobă numirea următorilor reprezentanţi ai Consiliului Local
Roman în Consiliul de Administraţie al C.S.M. Roman:
1. Bogdan-Costinel Andrieş;
2. Ilie Boloca.
Art. 10. Se împuterniceşte dl. Mihai Cristea, cu domiciliul în municipiul
Roman, legitimat cu C.I. seria NT , nr. XXXXXX, eliberată de SPCLEP Roman
la data de XX.XX.XXXX, CNP: XXXXXXXXXXXXX, să reprezinte Consiliul
Local al Municipiului Roman în demersurile ce urmează a se efectua privind
înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii "Clubului Sportiv Municipal Roman''.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Bogdan-Costinel ANDRIEȘ

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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