
ROMANIA 

JUDETUL CALARASI 

CONSILIUL LOCAL CRIVAT 

 

H O T Ă R Â R E           PROIECT 
 

Privind modificarea si completarea HCL nr.02/22.01.2018  

privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public 

,, Fotbal Club 2006 Partizan Crivat” 

 

Consiliul Local al comunei Crivat, judeţul Calarasi; 

Având în vedere: 

- adresa nr.1268/19.03.2018 a d-nei avocat Necula Anca Stefania prin care 

solicita modificarea HCL nr.02/22.01.2018. 

Având în vedere raportul de specialitate nr.___ din _______2018, întocmit de 

compartimentul de specialitate; 

În baza Rapoartelor de avizare: 

- ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Crivat, judetul 

Calarasi. 

           În conformitate cu prevederile art.18^1, art.26, al.1,al.2, lit.b, art.29,al1 si art.30 

din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind educaţia fizică şi sportul cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru 

aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr. 69/2000; 

În conformitate cu prevederile art.1, art. 3 alin.(1)şi(4) şi art. 17 din Legea 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) 

punctele 1, 3, 5, 6, 19,  ali.(9) şi art. 73, din Legea 215 din 23 aprilie 2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1. Se modifica si se completeaza HCL nr.02/22.01.2018 privind aprobarea 

înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public „  Fotbal Club 2006 Partizan Crivat”  , 

Anexa nr.1, la REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

CLUBULUI SPORTIV ,,FC 2006 Partizan Crivat”, art.8, al.1,lit.a, , dupa cum 

urmeaza: 

- selecţia, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţiile interne la ramura de 

sport fotbal. 



 

           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se încredinţează Primarul 

comunei Crivat si Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Crivat. 

    Secretarul comunei Crivat, va comunica prezenta tuturor celor interesati. 
 

 

 

                            Initiator,Primar                                               Avizează 

                                Robu Ion                                                     secretar, 

                                                                                                   Burlac Ion 

 

 

Nr.__ 

Adoptat la Crivat 

Astazi,_______.2018 

 

 

 

 

 

 

Adoptat cu __ voturi pt,__abtineri,__ impotriva, __ consilieri prezenti, consiliul fiind 

format din 11 consilieri in functie. 

 

 

 

 

 


