
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIUL CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al

ClubuIui Sportiv Campina

Avand in vedere referatul de aprobare nr.26.753/18 noiembrie 2020 al
membrilor Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte sj tineret, sport
sJ turism, prin care propun aprobarea componentei nominale a Comitetului director al
Clubului Sportiv Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.26.955/19 noiembrie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, inva^amant, culte $i tineret, sport si
turism;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.26.956/19 noiembrie 2020;

- art.l4, alin.(2) si alin.(7) din Regulamentul de organizare si functionare al
"Clubului Sportiv Campina", aprobat prin H.C.L. nr.l38/27 octornbrie 2016, modificat
prin H.C.L. nr. 79/30 mai 2018;

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" si alin. (7), lit."f' din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba componenta nominala a Comitetului director al Clubului
Sportiv Campina, dupa cum urmeaza:

l.StoicanAdrian -PresedinteC.S.Campina -Presedinte;
2. dl.Briciu Liviu Mihai - Consilier local - Membru;
3. d-na Gheorghe Roxana - Elena - Consilier local - Membru;
4. dl.Anghelescu Marius - Consilier local; - Membru;
5. dl.Dumitrache Liviu - Consilier local; - Membru;
6. dl.Duran Andrei - Consilier local; - Membru;
7 dl.Anton Iulian - Functionar public - Membru;
8. dl.Visan Marius - Nicolae - Functionar public - Membru;
9. dl.Birligiu Cristi - Vasile - Functionar public - Membru.



(2) - Comitetul director va functiona statutar in prezenta a 5 (cinci)
membri, din care minim 3 (trei) consilieri.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari, H.C.L. nr.79/30 mai 2018 privind
componenta nominala a Comitetului director al Clubului Sportiv Campina isi inceteaza
valabilitatea.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directiei juridice;
- Clubului Sportiv Campina;
- Persoanelor nominalizate la art. 1.

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,

Briciu Liviu

Contrasemneaza,
Secrelar General,

MoIddveanu Elena
( l
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