ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii în participaţie
între Municipiul Oneşti şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 07 noiembrie
2012;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Victor
Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Biroului Juridic, Avizul Comisiei de studii
şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului
public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum
şi adresa nr.21094/19.10.2012 a Asociaţiei Sportive Clubul Sportiv OK Sport Oneşti;
În baza Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, art.1949 – 1954 din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil coroborate cu dispoziţiile art.28 din Codul Fiscal şi art.86
din Codul de procedură fiscală;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2), lit. d) şi e) şi art.36, alin.(6), lit.a), pct.6, art.
36, alin.7, lit.a) art.45, alin.(1) şi art.115, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă asocierea în participaţie între Municipiul Oneşti – persoană
juridică de drept public şi Clubul Sportiv OK Sport Oneşti – persoană juridică fără scop
lucrativ în vederea realizării unor activităţi sportive la nivelul municipiului Oneşti
constând în promovarea disciplinelor sportive, practicarea lor la nivel de masă, precum şi
participarea la competiţii sportive naţionale şi internaţionale.
Art.2 – Se aprobă contractul de asociere în participaţie prevăzut în Anexa ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze contractul de
asociere în participaţie din Anexă.
Art.4 – Se aprobă punerea la dispoziţia Clubului Sportiv OK Sport Oneşti a Sălii
de sport de 150 locuri din Str. Perchiului nr.3, Oneşti în vederea desfăşurării de activităţi
sportive - handbal.
Art.5 – Se aprobă finanţarea din bugetul local a Clubului Sportiv OK Sport Oneşti
cu suma de 5.000 lei pentru anul competiţional 2012-2013.
Art.6 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului municipiului Oneşti;
- Clubul Sportiv OK Sport Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Lucian

Nr.109
din 07 noiembrie 2012
LAC/BR

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons.jur. Daniel SPÂNU

