
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 184 

din  28 iunie 2018 

                                                                                                             
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 353/19.12.2017 

referitoare la  înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș 

 

 

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

 

       Având în vedere Expunerea de motive nr. 38.196  din  25.06.2018  prezentată de un grup 

de consilieri locali, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 353/2017 

cu  privire 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, Ordinul 

O.M.F.P. nr.720/2014 pentru aprobarea normelor financiare privind execuția bugetelor de 

venituri și cheltuieli ale unor instituții publice, 

 În conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) lit. “c”, alin. (3) lit. „b”,  alin. (6) lit. “a” 

pct. 6, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7) din  Legea nr. 215/2001– Legea administraţiei 

publice locale, republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 alin. (1) al H.C.L. nr.353/19.12.2017 

privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș și va avea următorul cuprins: 

 

“(1) Se aprobă înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică cu personalitate 

juridică, organizată sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv, a cărui activitate să fie 

finanţată din venituri proprii și subvenții (sursă de finanțare G, conform OMFP 720/2014 pentru 

aprobarea normelor financiare privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor 

instituții publice - COFOG 3) de la U.A.T. Municipiul Tîrgu  Mureș”. 

 

Art.2. După art.2 se introduce un nou articol care va avea următorul cuprins: 

 

 „Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș pe anul 2018 în sumă de     

8.635.000, 00 lei, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 

Art.3. Se modifică art.1 al Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului 

Sportiv Municipal Tîrgu Mureș și va avea următorul cuprins: 

 

„Clubul Sportiv Municipal Tîrgu Mureș (C.S.M.TG.M.) este persoană juridică de drept 

public, organizată sub forma unei instituții publice, înființată prin hotărâre a Consiliului Local, în 

subordinea Consiliului local care funcționează în temeiul Legii nr.69/2000 a educației fizice și 



sportului și a Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, finanţată din venituri proprii și subvenții (sursă de finanțare G, conform OMFP 

720/2014- COFOG 3) de la U.A.T.Municipiul Tîrgu  Mureș”.  

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Clubul Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. 

 

Art.5  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 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


