
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  158 

 

din 30 mai 2018 

 

privind numirea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș 

 

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

Văzând  Expunerea de motive nr. 29789 din data de17 mai 2018, privind numirea din 

partea Consiliului local Tîrgu Mureș a  membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv 

Municipal Tîrgu Mureș, prezentată de un grup de consilieri locali municipali, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a  educaţiei fizice şi sportului, ale O.U.G. 

nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale 

H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, şi ale Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
În conformitate cu  prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, 

In temeiul prevederilor  art.36 alin. (2) lit. "b" şi "d", alin. (4) lit. "a", alin. (6) lit. "a" pct. 

6, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. "b" şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia 

publică locală, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. 1. Se aprobă numirea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal 

Tîrgu Mureș astfel: 

-Magyary Előd -consilier local 

-Csiki Zsolt- consilier local; 

-Szászgáspár Barnabás-consilier local; 

-Kovács Lajos- consilier local; 

-Moldovan Călin- consilier local; 

-Sava Mihai- din partea executivului Municipiului Tîrgu Mureș; 

-Mircea Moldovan- din partea executivului Municipiului Tîrgu Mureș; 

-Gheorghiță Ioan- din partea executivului Municipiului Tîrgu Mureș. 

 

Art. 2. În termen de 60 de zile de la numire, Comitetul director al Clubului Sportiv 

Municipal Tîrgu Mureș va prezenta Consiliului local Tîrgu Mureș propuneri de modificare a 

regulamentului de organizare, a statutului clubului şi o propunere de buget pe anul competiţional 

2018 – 2019.  
Art. 3. Cu aducere 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 prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind 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 

 


