ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 174 din 31.07.2020
Privind aprobarea înființătii ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV «GLORIA TĂUȚII MĂGHERĂUȘ».

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.07.2020
Având în vedere:
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și
completările ulterioare,,
- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările
- Prevedwerile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
- HCL Nr. 153 din 18.06.2020 Privind aprobarea în principiu a înființării unei
Asociații.
Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit a și b, alin 7 lit. a, e
și f din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aprobă înființarea ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “GLORIA TĂUȚII
MĂGHERĂUȘ”, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală şi apolitică.
Art.2. – Se aprobă participarea orasșului Tăuții Măgherăuș în calitate de membru
fondator la înființarea ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “GLORIA TĂUȚII
MĂGHERĂUȘ”.
Art.3. – Se aprobă proiectul Actului constitutiv și al Statutului Asociației prevăzute
la art.1, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act
adiţional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local.
Art.4. - Sediul ASOCIATIEI CLUB SPORTIV “GLORIA TĂUȚII MĂGHERĂȘ”
va fi în Tăuții Măgherăuș, str. 1, nr. 194, jud. Maramureș ( sediul primăriei).
Art.5. - Se desemnează ca reprezentant al orașului Tăuții Măgherăuș, ca membru
fondator, în ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV “GLORIA TĂUȚII MĂGHERĂUȘ”, dl.
Primar Ardelean Anton.

Art.6. - Se mandatează persoana desemnată la art.5 să participe şi să reprezinte
interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a Asociaţiei, precum şi să
semneze actele necesare constituirii Asociaţiei.
Art.7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton Ardelean prin aparatul propriu.

-

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures;
Primarul orasului Tautii Magheraus;
Se face publică prin afişare.

Presedinte de ședință
Ghișa Alexandru-Ilie

Contrasemneaza secretar general,
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu 13 voturi pentru și unul împotrivă( Șomcutean Marinică).
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