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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 54/2021 

privind  aprobarea modificării Hotărârii  nr. 42/2009 privind înfiinţarea Clubului 
Sportiv Orăşenesc ,,Retezatul” Haţeg              

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 6454 din 25.03.2021 
prin care se propune  aprobarea modificării şi completării Hotărârii  nr. 42/2009 privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc ,,Retezatul” Haţeg, în scopul îmbunătăţirii 
regulamentului de organizare şi funcţionare, în condiţiile legislaţiei actuale şi ca urmare a 
modificărilor intervenite în  structura  organelor de conducere ale acestuia. 
              Având în vedere:                  
a) Hotărârea  Consiliului local nr.42/2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc 
,,Retezatul” Haţeg; 
b) Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg nr. 8/2015 privind aprobarea modificării şi 
completării hotărârii nr. 42/2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc ,,Retezatul” 
Haţeg; 
               În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2), art. 26 alin. (1) şi alin. 2 lit. b), art. 29 
alin. (1) şi alin. (2) Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările si 
completările ulterioare, ale Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 
educatiei fizice si sportului nr.69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, ale 
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
               În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. 
(1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 
alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

        Art. I  Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 42/2009 privind înfiinţarea 
Clubului Sportiv Orăşenesc “Retezatul” Haţeg, care va avea următorul conţinut: 
          “ Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv 
Orăşenesc “Retezatul” Haţeg, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre”. 
 Art. II Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 42/2009 privind înfiinţarea 
Clubului Sportiv Orăşenesc ,,Retezatul” Haţeg, care va avea următorul conţinut: 
        “Art. 5 Stabileşte componenta Consiliului de administraţie şi a organelor de conducere  
Clubului Sportiv Orăşenesc “Retezatul” Haţeg, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre” .      

Art. III Se abrogă art. 1 şi art. 3  din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg 
nr.8/2015,  hotărârea nr. 160/2017 precum şi hotărârea nr. 20/2020. 

Art. IV Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.     

Art. V Anexele nr.1-2, fac parte integrată din prezenta hotărâre.   
Art. VI Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Clubul Sportiv Orăşenesc  “ 

Retezatul”  Haţeg, biroul administrarea domeniului public si privat şi direcţia economică.                                                   



          Art. VII Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj 
şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, direcţiei economice, Clubului Sportiv Orăşenesc  “ Retezatul”  Haţeg , 
Biroului administrarea domeniului public şi privat, serviciului juridic şi compartimentului 
Administraţie Publică Locală . 
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