ROMANIA
JADETUL PRAHOV4
COMUNA BRAZI
CONSILruL LOCAL

HorinAne

privind desgmnurea unui reprezentsnt al Consiliului Local ul comunei Brazi
in Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahova
Vazand expunr)rea de motive a domnului primar al comunei Brazi.judetul Prahova si raportul
de specialitate intocmit de secretarul comunei prin care se propune desemnarea unui reprezenlant al
Consiliului Local al ccmunei Brazi in Biroul Clubului Sportiv Brazi.
Avand in vede,re prevederile Hotararii Consiliului Local Brazi nr.36 din 28.08.2001 pri'''ind
aprobare organizare si finantare Club Sportiv Brazi,
In conformitat.e cu prevederile an" 1l alin.(2) lit.c) din Regulamentul de Organizare si
Functionare al Clubului Sportiv Brazl persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea
Consiliului Local al comunei Brazi,judetul Prahova, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Brazi
nr.5i din 26.09.2017 siprevederile HotarariiConsiliului Local Brazinr.59 din 31 octombrie 2017;
Avand in ved,:re rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizuI secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
intemeiul art^36 alin.1, alin.2lit. d) qi alin.6lit" a). pct.6, art.45 alin.(1) si art.l15 alin.(1)
lit.b) din l-egea nr.,ll512001 privind administra{ia publicd localS. republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul locul al comunei Brazi, judetul Prahova adoptd prezenta hotdrdre:
Art.1" (/,) Se <lesemneaza domnul consilier local DAN IULIU - ANDREI. in calitate de
repreryntot al Consitliului local ul comunei Bruzi, judetul Praltovu in Biroul Clubului Sportiv
Brazi. persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local al comunei
Brazi.j udetul Prahova.
(2) Desemnalea persoanei nominalizate potrivit alin.( l) se face pe intreaga durata a
mandatului consiliulu local.
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Preveclerile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi.
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate de secretarul unitatii

Art.

admin istrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
tiu

- Valentin Bejan
\

Brazi, 24 iulie
Nr. J5.

2016:.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Georgeta Enescu
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOIA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 15.561 din 04.0i'.2018
EXPANERE DE MOTIVE
privind des'emnarea unui reprex,entont ul Consiliului Locul al comunei Brazi
in Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prahovo
Prin Hotararea Consiliului Local Brazinr.36 din 28.08.2001, s-a infiintat Clubul Sportiv
Brazi, persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local al comunei
Brazi,judetul Prahova si a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Clubului.
Ca urmare a Jemersurilor efectuate de reprezentantii legali ai Clubului Sportiv Brazi a
fost emis Avizul nr.568114.01.2002, precum si Autorizatia de functionare nr. 568/14.01.2002,
prin care Ministerul Tineretului si Sportului a avizat constituirea si a autorizat functionarea
Clubului Sportiv Bra;zi ca structura polisportiva. Deasemeni, Ministerul Tineretului si Sportului a
dispus inregistrarea Olubului Sportiv Brazi in Registrul Sportiv la Pozitia nr. PH/A110000312002
si, in acest sens, a enris pentru aceasta institutie publica, structura polisportiva legal constituita si
legalrecunoscuta, Certificatul de Identitate Sportiva (CIS) nr.0001763/15.01.2002.
Prin Hotararr:a Consiliului Local Brazi rrr. 5l din 26.09.2011. a fbst modificat si
completat Regulamentul de Orgsnizare si Funclionare al Clubului Sportiv Brazi, persoana
juridica de drept putrlic organizata sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brazi".iudetul
Prahova.

Astfel, potrivit art. 1l alin.(2) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului
Sportiv Brazi. Biroa'l Clubului Sportiv este organul de coordonare si supraveghere al Clubului
Sportiv si este.format din 5 membri:
a) 2 reprezentanti ai Clubului Sportiv Brazi desemnati prin decizie a presedintelui
clubului,"
b1 I reprezel;tant al Primarului Comunei Brazi desemnat prin dispozitie
c) 2 membri,lin cadrul Consiliului Local Brazi (consilieri locali)"
La data de .ll octombrie 2017, pdn H.C"L. Brazi nr.5912017 au fost desemnati ca
reprezentanti ai Consiliului Local Brazi in Biroul Clubului Sportiv Brazi domnii consilieri locali
lvan Nicolae si Costea Mihalache Marian.
ln sedinta consiliului local din data de 22 mai 2018. domnul Ivan Nicolae a adus la
cunostinta domnilor crnsilieri locali ca demisioneaza din Biroul Clubului Sportiv Brazi datorita unor
probleme personale. Astfel s-a luat act de demisia domnr-rlui lvan Nicolae si acum consiliLri local trebLrie
sa isi desemneze un alt reprezentant in Biroul Clubului Sporliv Brazi.
Fata de cele mentionate anterior, se propLlne desemnarea unui reprezentant din cadrul
Consiliului local aI comunei Brazi pentru a fbce parte din Biroul Clubutui Sportiv Brazi. judetul
Prahova ca urmare a demisiei domnului Ivan Nicolae.
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PRIMAR,
LeonaS Radu
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