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PROIECT DE HOTARARE 
Privind : aprobarea infiintarii Clubului Sportiv de drept public, Club Sportiv 

„Vointa” Ulmu; 
 

Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la 
data de 28 noiembrie 2022;  
 Vazand referatul de necesitate si expunerea de motive  a primarului comunei 
Ulmu, prin care propune înfiintarea Clubului Sportiv “Vointa Ulmu” care sa coordoneze 
activitatea sportiva la nivelul comunei Ulmu, 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate 
din cadrul Primariei Ulmu; 

 Potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 /2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvenului nr. 884 / 2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si 
sportului nr. 69 / 2000. 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare  
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
In  temeiul  art. 129,  alin 7, lit. (f),  alin 9, lit. (a), precum si ale art. 196, alin. 

1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T A R A S T E: 
 

           Art. 1 – Se aprobă infiintarea clubului sportiv de drept public, Club Sportiv 
“Vointa Ulmu”, institutie publica aflata in subordinea Consiliului Local al comunei 
Ulmu, ca institutie  publica  polisportiva, cu sediul in sat Ulmu, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 64, comuna Ulmu, judetul Braila.  

Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare și functionare  a clubului 
sportiv de drept public Club Sportiv “Vointa Ulmu”, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Conducerea Clubului Sportiv “Vointa Ulmu”, se va asigura de catre un 
Comitet Director, alcatuit din 3 membri, dupa cum urmeaza: 

- un director;  
- doi membri. 
Art. 4 – Clubului Sportiv “Vointa Ulmu” i se atribuie calitatea de ordonator tertiar 

de credite. 



Art. 5 – (1) Clubul Sportiv „Vointa Ulmu” are ca obiect principal de activitate, 
selectia si pregatirea sportivilor, precum si participarea acestora la competitii sportive 
interne si internationale, respectiv atingerea performantelor sportive. 
           (2) Clubul Sportiv “Vointa Ulmu” se organizeaza ca institutie polisportiva cu 9 
sectii sportive si anume: fotbal, handbal, atletism, baschet, rugby, tenis de masă, 
tenis, volei, sportul pentru toti. 

Art. 6 – (1) Partimoniul initial va fi constituit din bunuri mobile si imobile 
apartinand domeniului public si privat . 

(2) Cladirile si bazele sportive vor fi date in administrare Clubului Sportiv 
“Vointa Ulmu” prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Ulmu. 

(3) Celelalte bunuri si mijloace fixe specifice activitatii sportive vor fi transferate 
fara plata pe baza de protocol Clubului Sportiv “Vointa Ulmu”.  

Art. 7 – Cu promovarea documentatiei juridice se insarcineaza dl. Putere 
Gheorghe, viceprimar al comunei Ulmu. 
           Art. 8 – Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi 
adusa la cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul 
institutiei, precum şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro 
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