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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: înfiinţarea unui CLUB SPORTIV MUNICIPAL PENTRU
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ.

EXPUNERE DE MOTIVE:
Se oferă posibilitatea susţinerii Înaltei Performanţe în diferite discipline sportive,
evitându-se nivelarea şi blocajul sportivilor, care se face de obicei la nivel naţional. Cea
mai rapidă şi directă cale de creare a unei imagini pozitive la nivel naţional şi internaţional
a municipiului şi ţării. Am fii printre primele municipii care am pune accentul pe
susţinerea formării elitelor, valorilor, lucru care va atrage după sine formarea altor valori,
în felul acesta câştigând întreaga societate românească, nu numai sportul.

Având în vedere:
-Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul Primăriei
municipiului Caracal;
-Avizul comisiei pentru activităţi culturale, sport, învăţământ, sănătate, culte
religioase şi a comisiei economice, din cadrul Consiliului local al municipiului Caracal;
-Legea 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată prin
Legea 472/2004;
-Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii;
-Art.36(6) litera „a”, pct. 6, din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată.
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă înfiinţarea CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL
PENTRU
ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ, ca un club de drept public, polisportiv, cu sediul la Sala
polivalentă, din municipiul Caracal;
Art.2. Cheltuielile legate de înfiinţarea acestui club vor fi suportate de la bugetul
local (taxă de timbru, taxe judiciare şi alte taxe care se percep la înfiinţarea unei asociaţii
nonprofit).

Art.3. Clubul Sportiv va funcţiona după obţinerea acordului AGENŢIEI
NAŢIONALE PENTRU SPORT.
Art.4. Direcţia Administraţie publică locală şi Direcţia economică vor aduce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor
fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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