
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 189 

 

din 26 iulie 2018 
 

privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 privind   

înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

       Având în vedere Expunerea de motive nr. 42444 din 16 iulie 2018 iniţiată de un grup de 

consilieri locali municipali, privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

353/2017 referitoare la  înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș, 

În temeiul prevederile art. 18 ^1, art. 21 alin. (1) lit.”b”, art. 22, art. 26 alin. (2) lit. „b”, art. 29 

alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 69/2000 legea educaţiei fizice şi sportului, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (3) lit.„a” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 privind   

înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș, astfel: 

 

1. Art. 1 pct. (3)  se modifică şi va avea următorul cuprins :  

„Structura sportivă înfiinţată se va organiza pe următoarele secţii pe ramuri de sport: polo, 

baschet, fotbal, fotbal de sală, natație lupte, popice, atletism,tenis, tenis de masă, volei, handbal, arte 

marțiale, motociclism, haltere, ciclism, automobilism sportiv, karting, scrimă, box, şah, karate 

W.U.K.F, kaiac-canoe, orientare sportivă”. 

 

2. Art. 5 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv 

Municipal Tîrgu Mureș se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„ C.S.M.TG.M. promovează, cu prioritate, următoarele discipline, secții pe ramuri de sport: 

polo, baschet, fotbal, fotbal de sală ,natație lupte, popice, atletism,tenis, tenis de masă, volei, handbal, 

arte marțiale, motociclism, haltere, ciclism, automobilism sportiv, karting, scrimă, box, şah, karate 

W.U.K.F, kaiac-canoe, orientare sportivă”. 

 

Art. 2. Se împuterniceşte Directorul executiv al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș să 

efectueze toate demersurile necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acesteia în Registrul 

Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a autorizaţiei de funcţionare şi pentru 

afilierea la federaţiile de profi. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Clubul 

Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. 

Art.4  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, 

privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

                                                                        Preşedinte de şedinţă, 

                                                                       jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 



                                                                


