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In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003 privind transpareltta
decizionala, republicata, Primarul comunei Brazi,judetul Prahova aduce la cunostinta
publica laptul ca a initiat urmatorul proiect de hotarare:
Proiecl de hotorore privind desemnorea reprezentanlilor Consiliului Local ol comunei
Brazi in Biroul Clubului Sportiv Bra7,i, judetul Prahova.
care urmeazd a fi supus spre dezbatere qi aprobare Consiliului Local al comunei Brazi.
judetul Prahova.
Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri. sugestii. opinii cu
valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotarare initiate. pana la data de l5
tbbruarie 2021. la secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei f)razi.

PRIMAR,
LeonaS RADU

ROMANIA
JUDETUL PR-AHOVA
COMUNA BRAZI
CONSIUUL LOCAL
Nr.14 din 04.02.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnareo reprezentontilor Consiliului Local al comunei Braz,i
in Biroul Cluhului Sportiv Brozi, judetul Prahova
Avand in vedere prevederile:
-afi.129 alin.(l), alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.-57i2019
privind Codul administrativ. cu modificdrile gi completarile ulterioare"
-Hotararea Consiliului Local Brazi nr.36 din 28.08.2001 privind aprobare organizare si tlnantare
Club Spomiv Brazi;
-ar1. ll alin.(2) lit.c) din Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Spr:rtiv Brazi.
persoana iundica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brazi..judetul
Prahova. aprobat prin l-Jotararea Consiliului t-ocal Brazi nr.5l din 26.09.2017;
Yazand adresa nr.202101.02.2021 a presedintelui Biroului Clubulr-ri Sporriv Brazi prin care
solicita desemnarea a doi reprezentanti al Consiliului [-ocal Brazi in BiroulClubului;
Luand in considerare:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune desemnarea a doi
reprezentanti aiConsilului Local al comunei Brazi in Biroul Clubului Sportiv Brazi;
-raportul de specialitate al compartimentului de resoft cu privire la desemnarea reprezentantilor
consilului local in Biroul Clubului Sportiv Brazi;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 13razi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi,judetul Prahova;
in terneiul art. 139 alin.(l) si art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de urgenra a Guvernului
nr.5112019 privind Codul administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adoptd prezento hofirare:

Art.l. (l)

Se desemneaza

.in

domnii consilieri locali

calitate de reprezentsti ai Consiliului local al comunei Brazi, judetul Prahovo in Biroal Clubului
Sportiv Brazi. persoana juridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului l-ocal al comunei
Brazi. .ludetul Prahova.
(2/ Desemnarea persoanelor nominalizate potrivit alin.(
consiliului local.

Art.2

l)

se face pe intreaga durata a rnandatului

Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comr"rnei Brazi.
Prahova
si compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al
.iudetul
primarului. iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate. in conditiile legii. prin
grija secretarul ui general al unitati i administrativ-teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
Leonag RADU
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REFERAT DE APROBARE
Proiectului
u
de hoturore privind desemnarea repre1entanlilor
Consiliului Local al comunei Brozi in Biroul Clubului Sportiv Brazi, judetul Prohova

Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.36 din 28.08.2001. s-a infiintat Clubrul Sportiv
l]razi. persoana.iuridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului l-ocal aLl comunei
Brazi..ludetul Prahova si a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Cllubului.
Ca urmare a demersurilor electuate de reprezentantii legali ai Clubului Sportiv Brazi a
fbst emis Avizul nr.568/14.01.2002. precum si Autorizatia de functionare nr" 568/1,4.01.2002.
prin care Ministerul Tineretului si Sportului a avizat constituirea si a autorizat tunctionarea
Clubului Sporliv Braz.i ca structura polisportiva. Deasemeni. Ministerul Tineretului si !iportuiui a
dispus inregistrarea Clubului Sporliv Brazi in Registrul Sportiv la Poz-itia rrr. PlliAl/0r000ii2002
si. in acest sens. a ernis pentru aceasta institutie publica. structura polisportiva legal constituita si
legal recunoscuta" Certificatul de ldentitate Sportiva (ClS) nr. 0001 763l I 5.01 .2002.
Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr. 5l din 26.09.2017, a fost m,cdificat si
completat Regulamentul de Orgonizare si Functionare al Clubului Sportiv Brazi, persoana
.iuridica de drept public organizata sub autoritatea Consiliului Local al comunei Brazi..ludetul
Prahova.

Astfel, potrivit art. I I alin.(2) din Regulamentul de Organizare si Functionare erl Clubului
Sportiv Brazi" Biroul Clubului Sytrtiv e.ste organul de coordonare ,si .suTtraveghere ai Cluhului
,\Ttrtiv si e.ste.fbrmat din 5 membri;
u1 2 reprezenlanli ai Clubului Sportiv Brazi desemnali prin decizie u pr,z.setlinlelui
clubului;
b1 I reprezentanl ul Primarului Comunei Brazi desemnal prin dispozitie
c') 2 membri din cadrulConsiliului Locol Brazi (consilieri locali).
Ca urmare a faptului ca mandatul Biroului Clubului Sportiv Brazi s-a incheiat. prin
adresa nr.202/03.02.2021. presedintele Clubului Sportiv Brazi a solicitat desemnarea a doi
reprezentanti ai Consiliului [.ocal Brazi in Biroul Clubului.
Avand in vedere cele de mai sus. precum si faptul ca la alegerile locale din Cata de 27
septembrie 2020. au fost alesi noii reprezentanti ai administratiei publice locale. propurl
desemnarea a doi reprezentanti din cadrul Consiliului local al comunei Brazi pentru a face pane
din Biroul Clubului Sportiv Brazi,judetul Prahova.
;

PRIMAR,
LeonaS Radu

