
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 126/2022 

privind  aprobarea desemnării domnului Ghenciu Pompiliu Doru ca președinte al Clubului 
Sportiv Orășenesc ,,Retezatul” Hațeg și al secției de fotbal  

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 28 

iulie 2022; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 130/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 18431/130 din 26.07.2022 prin care se propune  aprobarea 
desemnării domnului Ghenciu Pompiliu Doru ca președinte al Clubului Sportiv Orășenesc 
,,Retezatul” Hațeg și al secției de fotbal, ca urmare a demisiei actualului președinte, urgența 
aprobării actului fiind determintă de necesitatea organizării și funcționării clubului sportiv de 
drept public în condițiile legii și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 
              Având în vedere:                  
a) Hotărârea  Consiliului local nr.42/2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc 
,,Retezatul” Haţeg; 
b) Hotărârile Consiliului Local al oraşului Haţeg nr. 8/2015 și nr. 60/2021 privind aprobarea 
modificării şi completării hotărârii nr. 42/2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Orăşenesc 
,,Retezatul” Hațeg; 
c)demisia domnului Pițigoi Marius Ionel din funcțiile de președinte al clubului și al secției de 
fotbal la CSO ,,Retezatul” Hațeg, înregistrată la primăria Hațeg sub nre. 18405 din 25.07.2022; 
d)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 18596  din data de 27.07.2022;  
e) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 80/18627/286 din 28.07.2022; 
f)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/18642/290 din 28.07.2022; 
               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; 
               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. 1  Se aprobă desemnarea domnului Ghenciu Pompiliu Doru ca președinte al Clubului 
Sportiv Orășenesc ,,Retezatul” Hațeg și al secției de fotbal a acestuia. 
Art. 2 Componenta organelor de conducere a Clubului Sportiv Orăşenesc “Retezatul” Haţeg 
aprobată prin articolul 5 din hotărârea nr. 42/2009 precum și prin articolul II și anexa nr. 2 la 
hotărârea nr. 60/2021 se modifică corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 



Art. 4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro, 
se afişează şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Serviciului juridic, Compartimentului 
Administraţie Publică Locală, Clubului Sportiv Orăşenesc  “ Retezatul”  Haţeg şi prin 
intermediul acestuia persoanelor interesate. 
 

 

Haţeg,   la  28 iulie 2022 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
        COPIL FLORIN 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 126/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
art. 2-4, cu majoritate : 

28/07/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) – 8  voturi 

Voturi pentru: 13 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 1 
Nu a votat: 0 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret : art. 1 - Voturi pentru:  9  ; Voturi împotrivă: 2 ; Voturi nule : 3 ; 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

29/07/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual _____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz _____/______/_______ 

*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 
 
 
 


