
PRIMARIA COMUNEI MANECIU 

Comuna Maneciu. jude\ul Prahova, ROMA.NIA 
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273. Tel. 0244.295.225. Fax 0244.295 400, 

www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro 

NR . . 1!;!-14115.12.2022 

ANUNT PUBLIC 

in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) (4) din Legea nr. 52/2003, privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, Primaria Comunei Maneciu propune spre consultare publica: 

Proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local 
nr.3/28.01.2021 privind aprobarea infiinfarii clubului sportiv de drept public cu 
personalitate juridica Club Sportiv comunal Maneciu. 

Proiectul de hotarare este insotit de Referatul de aprobare al primarului comunei Maneciu, 

domnul Florin Aura~ Dragomir, precum ~i de Raportul Compartimentului Juridic ~i 

Monitorizarea Procedurilor Administrative. 

Textul integral al proiectului de hotarare poate fi vizualizat/consultat pe site-ul Prirnariei 

Comunei Maneciu ,...,wv.·.primaria-rnaneciu.ro - Seqiunea Informatii Publice - Transparenta 

decizionala - Consultare publica ~i la avizierul Primariei Comunei Maneciu. 

Link: https://primaria-maneciu.ro/informatii-utile/transparenta-decizionala 

Copie a proiectului de hotarare se poate obtine pe baza de cerere, formulata de catre 

persoanele interesate, depusa la Registratura institutiei. 

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de hotarare supus consultarii publice, la adresa de e-mail 

contact'aprimaria-maneciu.ro, pe adresa po~tala Comuna Maneciu, sat Maneciu Ungureni, nr. 

273, judeful Prahova sau prin depunere la registratura institutiei, incepand cu data anunfului 

pana la data de 27.12.2022 (reprezentand terrnenul de consultare publica - primire 

propuneri/sugestii/opinii). 

Persoana de contact: Geanina Elena Badea , telefon: 0244.295.225, interior 23, e-mail: 

contact@primaria-maneciu.ro 

SECRETAR GENERAL - GEANINA ELENA BADEA 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANECIU 

Comuna Maneciu 1udetJI Prahova ROMANIA 
sat Maneciu-Ungureni. nr 273. Tel 024~ 295.225 Fax 024-1295400. 

vW1W.pnmana•mane-::1u ro. contact,@pr1mana.manec1u ro 

PROJECT DE HOT ARA.RE 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.3/28.01.2021 privind aprobarea 
infiinfarii clubului sportiv de drept public cu personalitate juridica ,,Club Sportiv 

Comunal Maneciu" 

A vand in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Maneciu, judetul Prahova fnregistrat sub 

nr./JG.~12022 ~i raportul compartimentului de specialitate Inregistrat sub nr.fil(2}t/-/2022; 

- prevederile art.29 ale Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice ~i sportului, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

-Hotararea Guvemului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere fn 
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69 I 2000; 

- avizul comisiei nr.4 fnregistrat sub nr. __ /1860/2022; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 79/14.11.2022 privind constatarea incetarii de drept a 
mandatului de consilier local a d-lui Albu Vasile Cata.Jin; 

in temeiul dispozitiilor art.129 al.3 lit"c'', art.130 din OUG nr .. 57/2019 - Cod 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANECIU ADOPT A PREZENTA HOT ARARE 

Art.1 Aproba modificarea al.2 al art.9 al Hotararii Consiliului Local nr.3/28.01.2021 
care va avea urmatorul cuprins: 

Nominalizeaza pe doamna consilier local Daniela Devesel ~i pe di consilier local 
Petrescu Constantin pentru a face parte din consiliul de administratie. 

Art.2 Celelalte prevederi ale hotararii raman neschimbate. 
AR.3 Prezenta hotarare se aduce la Indeplinire de compartimentul juridic ~i 

monitorizarea procedurile administrative ~i se comunica Institutiei Prefectului, primarului ~i 
aparatului de specialitate prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Maneciu, __ .2022 

Nr. 

CONTRASEMNEAZA 

SECRET AR GENERAL 

GEANINA ELENA BADEA 



PRIMARUL COMUNEI MANECIU 

Comuna Miineciu. Judelul Prahova ROMANIA 
sat Maneciu-Ungureni. nr 273. Tel 0244 295 225 Fax 0~44.295 400 

'W\Wt pnmana-manectu ro r.ontact@pnmana•manec,u.ro 

REFERA T DE APROBARE 

la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.3/28.01.2021 

privind aprobarea infiintarii clubului sportiv de drept public cu personalitate juridica 

,,Club Sportiv comunal Maneciu" 

Prin Hotararea Consilului Local nr.3/28.0 l _2021 a fost i'nfiintat Clubul Sportiv 

comunal Maneciu, structura sportiva cu personalitate juridica de drept public, constituita i'n 

conditiile Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica ~i sportul. 

In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere i'n aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69 / 

2000, au fost nominalizati pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Clubului doi 
consilieri locali, In persoana d-nei viceprimar Daniela Devesel ~i di Albu Vasile Catalin. 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/14.11 .2022 s-a luat act de incetarea de drept a 
mandatului de consilier local a d-lui Albu Vasile Cata.Jin, urmare a demisie acestuia. 

Pentru buna funqionare a activitatii Clubului Sportiv propun pe di consilier local 
Petrescu Constantin ca membru in Consiliul de Administratie al institutiei publice. 

Avand in vedere cele expuse mai sus, in temeiul prerogativelor conferite de 

prevederile art.136 alin.1 din Codul Administrativ, supun spre dezbatere ~i analiza Yn vederea 
aprobarii proiectul de hotarare. 

PRIMAR, 

FLORIN AURA$ DRAGOMIR 



PRIM A.RIA COM U N EI MA.N ECIU 

Comunr1 Maneciu JUO~lu1 Prahova. ROMANIA 
sat Maneciu-Ungureni ,.,, 273 TP.I 'iL-t.l 295 225 FHx )2 :4 285 .iu.:-. 

\'/\\.W pnmnrm-mare, ;• .. re G0'1lac.:~p•1mar1a-n 1P..ne<...u r!J 

Nr.#l(i)/+12022 

RAPORT DE SPECIALITA TE 
la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local 

nr.3/28.01.2021 privind aprobarea 1nfiinfarii clubului sportiv de drept public cu 
personalitate juridica ,,Club Sportiv comunal Maneciu" 

In conformitate cu prevederile art. 129 al.3 lit. "c" ~i ,,e' ' ale OUG nr .. 57/2019 - Cod 

Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, consiliile locale au competente in 

privinta aprobarii i'nfiintarii unor institutii publice de interes local. 

Prin Hotararea Consilului Local nr.3/28.01.2021 a fost infiintat Clubul Sportiv 
comunal Maneciu, structura sportiva cu personalitate juridica de drept public, constituita in 

conditiile Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica ~i sportul. 

Clubul Sportiv i~i desfa~oarii activitatea in baza unui Regulament de organizare ~i 

functionare care va cuprinde dispozitii referitoare la denumirea clubului sportiv; sediul; 

patrimoniul; insemnele ~i culorile; obiectul de activitate cu nominalizarea expresa a ramurilor 
de sport, precum ~i organele de conducere. 

In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 69 / 

2000,au fost nominalizati pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Clubului doi 

consilieri locali, in persoana d-nei viceprimar Daniela Devesel ~i di Albu Vasile Ciitalin. 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 79/14.11.2022 s a luat act de incetarea de drept a 
mandatului de consilier local a d-lui Albu Vasile Ciitalin, urmare a demisie acestuia. 

Pentru buna funqionare a activitatii Clubului Sportiv se impune numirea unui nou 

consilier local ca membru in Consiliul de Administratie al institutiei publice. 

Fata de cele mentionate apreciem ca, proiectul de hotarare este necesar ~i oportun ~i 

indepline~te conditiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii ~i aprobiirii in plenul 
Consiliului Local al comunei. 

COMPARTIMENT JURIDIC $I MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 




