
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Clubului Sportiv Orășenesc (CSO) ,,SIRETUL DOLHASCA” 

persoană juridică de drept public în subordinea Consiliului Local 

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

 - referatul de aprobare nr. 10139 din 25.07.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

 - raportul de specialitate cu nr. 10146 din 25.07.2022, întocmit de compartimentul de 

specialitate; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

În conformitate cu prevederile: 

 - Legea Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,  

- Hotărârea Guvernului nr. 884/14.09.2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000: 

           În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 5, lit. j, 

lit.m, lit.ș, lit. kk, art. 10, art. 84, art. 87, art. 105, art.106, art. 129 (3), lit. e, (7) lit. f. 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă reorganizarea Clubului Sportiv Orășenesc (CSO) ,,SIRETUL DOLHASCA”. 

persoană juridică de drept public în subordinea Consiliului Local Dolhasca care prestează un serviciu 

public de interes local privind sportul. 

 

 Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Orăşenesc  

(CSO) ,,SIRETUL DOLHASCA” conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

           Art.3 Se desemnează  reprezentanții Consiliului Local Dolhasca în Consiliul de Administraţie 

al CSO ,,SIRETUL DOLHASCA astfel: 

 

                      -  reprezentantul Consiliului Local – dl. Drăgoi  Costică 

           - reprezentantul Consiliului Local – dl. Ichim Florin Laurențiu 

                       - reprezentantul Consiliului Local  - dl. Minciună Niculai 

 

Art.4.  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Orășenesc(CSO) ,,SIRETUL 

DOLHASCA”,   se aprobă anual de Consiliul Local Dolhasca.  

                 

           

 

 



 

  Art.5. Schimbarea formei de constituire , de organizare  sau înstrăinarea patrimoniului dat în 

administrare al Clubului Sportiv Orășenesc (CSO) ,,SIRETUL DOLHASCA”,  se aprobă de către 

Consiliul Local al orașului Dolhasca. 

 

Art.6.  Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare. 

 

           Art.7. Ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de directorul Clubului Sportiv 

Orășenesc (CSO)  ,,SIRETUL DOLHASCA”, 
 

 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Popa Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 
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