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NR. 40

Privitoare la:« Aprobarea reorganil.[lrii comitetului director al Clubului
Sporti v"I ~otni Bre;.oi"

Consiliul Locul BreL.ui, Judetul Valcea, intrunit sedinta extraordinara astazi
17.05.2019, la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de 15 din ca ti este
constituit,
Avand in vedere expunere~1 de motive a' primarului orasului Btje,zoi, rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate din cadr~d Consiliului Local al orasului
Brezoi, raportul de specialitate 2918/15.05.2019 intocmit de Compartimentul
Juridic, prin care se propune aprobarea reorganizarii comitetului director al
Clubului Sportiv"Lotru Brezoi.
Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul
orasului Brezoi, dat in considerarea . situatiei de l~lJ!t relevate de raportul de
specialitate mai sus mentionat. ;, \
În temeiul prevederile I~Jcgii. 69/20.00 a educatiei fizice sî sportului cu
modificarile ulterioare si a Hotararii de Clţ1ve.rn 884/2001 pentru aplic3rea
regulamentului de punere in aplicare a ,di~puLJi,tiilor Legii .edL1Jatiei fizice si
sportului nr.69/2000, Legea nr.;273/2006 privind finantele publice locale.
În baza art.45 alin.( 1) din L~g9'l nr. 215/20.Q 1 privind Aqm 1 lhistraţia Publică
Locală, republicată, cu modificări'!~ şi complet4nie ultCI<~t)ar~,t! ~ţ1 un nr. de Il
"pentru",
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Adopta urmatoarea

IIC}l'ARARE:
Art.l :Se aproba reorganizarea comitetului director al Clubului Sportiv"Lotru
Brezoi in urmatoarea componenta:
l.Busu Adrian-presedint}J
2.Spiru Marian.-vicepresedinte
3.Traistaru Ion.-secretar
Art.2:La data intrarii
aplicabilitatea.

!Il

viguare a prezentei oncc dispozitie

ISI

inceteaza

Art.3 :Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul,
comitetul director al Clubului Sportiv « Lotru Brezoi » si persoanele nominalizate.
Art.4.Prezenta hotararc se va comunica astfel :
-Institutiei Prefectului ;
-Primarului orasului Bre;.oi ;
-Clubului Sporti'~ « l ,otni Brc;.oi » ;
-Asociatia Judeteana de Footbal V aleea.

Brezoi la 17 mai. 2019

Contrascmneaza,
SECRETAR
Sandu Nicolae

