
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 157 din 26.07.2016 
 

privind preluarea de către Clubul Sportiv Municipal Roman  

a echipei de handbal feminin HCM Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 13987/19.07.2016 întocmită şi 
înaintată de către Primarul Municipiului Roman Laurenţiu Dan Leoreanu şi 
raportul de specialitate nr. 13988/19.07.2016 întocmit şi înaintat de către Biroul 
Juridic-Contencios; 
 Văzând avizul favorabil nr. 53 din 26.07.2016 al comisiei pentru 
administraţie publică, sport şi turism, avizul favorabil nr. 150 din 26.07.2016 al 
Comisiei juridice, şi avizul pentru legalitate nr. 14328 din 26.07.2016 dat de către 
Secretarul Municipiului Roman; 
 Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Roman înregistrată la 
Municipiul Roman sub nr. 13990 din 19.07.2016 prin care se solicită aprobarea 
acestei preluări, precum şi procesele verbale ale Adunării generale ale HCM 
ROMAN privind avizul pozitiv pentru predarea echipei de handbal feminin către 
Clubul Sportiv Municipal Roman, dar şi Hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 2/31.05.2016, prin care acesta din urmă, a avizat pozitiv această preluare; 
 Văzând H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal 
Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman 
şi avizul pozitiv al membrilor Consiliului de Administraţie al Federaţiei Române 
de Handbal privind posibilitatea predării/preluării echipei nr. 1009/29.06.2016; 
 În temeiul art. 9.1 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
competiţiilor naţionale de handbal 2015-2016 al Federaţiei Române de Handbal şi 
dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 39 alin.(2), art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit. b), din Legea nr. 
215/2001R a administraţiei publice locale; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.l. Se aprobă preluarea de către "Clubul Sportiv Municipal Roman" a echipei 

de handbal feminin de la la Asociaţia Handbal Club Municipal Roman; 

Art.2. Clubul Sportiv Municipal Roman va duce la îndeplinire prezenta hotărâre 

prin întocmirea şi semnarea documentelor necesare preluării; 

Art.3. Hotărârea se va comunica prin grija Secretarului Municipiului Roman, 

către toate autorităţile şi persoanele interesate. 
   

          Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 

         Consilier,                Secretarul Municipiului Roman   

      Leonard ACHIRILOAEI                                Gheorghe CARNARIU 


