HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea asocierii între Consiliul
municipiului Caracal şi Clubul Sportiv Dolchimex Caracal.

local

al

EXPUNERE DE MOTIVE: Activitatea handbalistică din municipiul
Caracal a cunoscut o amploare fără precedent în istoria sportivă a acestor locuri,
culminând obţinerea a trei titluri de campioane naţionale la junioare 3 şi junioare
2, un loc 2 la junioare 2 precum şi convocarea la echipa naţională a două
handbaliste.
Pentru continuarea bunelor rezultate obţinute de handbalul
caracalean, CS Dolchimex Caracal a decis constituirea unei echipe de senioare
care să activeze în divizia naţională A începând cu ediţia naţională de campionat
2008-2009 jucând în seria B alături de echipe din Arad, Timişoara, Craiova, Tg.
Mureş, ş.a. Pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune ale echipei de handbal
CS Dolchimex Caracal, este necesară sprijinirea acesteia.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.10672/05.09.2008 al Direcţiei Ad-ţie Publică
Locală Juridic-Contencios din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Adresa înregistată sub nr.10218/27.08.2008 a CS Dolchimex Caracal;
- Prevederile Legii nr.69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Prevederile art. 36 pct.2 lit.c şi art. 36 pct.7, lit. a, din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ,
sănătate, sport, familie şi protecţia copilului şi avizul Comisiei pentru activităţi
economico- financiare;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, completată şi modificată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 - Se aprobă, pe perioada anului competiţional anului 2008-2009,
asocierea între Consiliul local al municipiului Caracal cu sediul în Piaţa Victoriei
nr.10 şi Clubul Sportiv Dolchimex Caracal cu sediul în Caracal, str. Aleea 1
Decembrie 1918, nr.17, în următoarele condiţii:

1. Consiliul local Caracal se obligă:
- să asigure accesul şi folosinţa gratuită a Sălii Polivalente Caracal a
echipei de handbal senioare ce aparţine CS Dolchimex Caracal,
- să sprijine financiar în condiţiile legii activitatea sportivă a echipei de
handbal ce aparţine CS Dolchimex Caracal cu suma de 1000 lei/lună de la bugetul
local, pentru anul competiţional 2008-2009.
2. CS Dolchimex Caracal se obligă:
- să promoveze imaginea municipiului Caracal şi a Consiliului local
Caracal prin inscripţionarea vizibilă pe faţa sau spatele tricoului de joc a
însemnelor acestora;
- să participe la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitat
prin jocuri demonstrative
ART. 2 – Activitatea financiară a CS Dolchimex Caracal cu privire la
modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul local Caracal, va fi
controlată de către Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei
municipiului Caracal.
În acest sens CS Dolchimex Caracal va pune la dispoziţia
compartimentului, prevăzut la alin.1, toate documentele legate de sumele alocate
Clubului de către Consiliul local al municipiului Caracal.
ART. 3 - Consiliul local al municipiului Caracal nu preia şi nu răspunde în
niciun fel de eventulale debite, obligaţii financiare sau de altă natură ale CS
Dolchimex Caracal.
ART. 4 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului
Caracal, Instituţiei Prefectului Olt şi CS Dolchimex Caracal.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere că activitatea handbalistică din municipiul Caracal a
cunoscut o amploare fără precedent în istoria sportivă a acestor locuri, culminând
obţinerea a trei titluri de campioane naţionale la junioare 3 şi junioare 2, un loc 2
la junioare 2 precum şi convocarea la echipa naţională a două handbaliste. Pentru
continuarea bunelor rezultate obţinute de handbalul caracalean, CS Dolchimex
Caracal a decis constituirea unei echipe de senioare care să activeze în divizia
naţională A începând cu ediţia naţională de campionat 2008-2009 jucând în seria
B alături de echipe din Arad, Timişoara, Craiova, Tg. Mureş, ş.a.

Pentru

obţinerea unor rezultate cât mai bune ale echipei de handbal CS Dolchimex
Caracal, este necesară sprijinirea acesteia.
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