
  

  
 
       
 

       
 

HOTĂRÂREA Nr.115 

din 24.11.2020 
privind alegerea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac  

 

 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

24.11.2020, 

 Având în vedere : 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată prn referatul de 
aprobare înregistrat sub nr.6026/05.11.2020 

- Ordinul nr.597/20.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 

convocarea primarului validat și a consilierilor locali ale căror mandate 
au fost validate pentru ședința privind ceremonia de constituire a 

Consiliului local al Orașului Nădlac  

- Ordinul nr.626/22.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

local al Orașului Nădlac  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.112/23.07.2004 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului 
polisportiv de drept public „Victoria” Nădlac 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.38/22.03.2016 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.112/23.07.2004 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.88/23.07.2019 privind alegerea 

Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac  
- Prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.f din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, tineret şi sport 

 În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE  : 
 

  Art.1. Se alege Consiliul de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Nădlac, în 

următoarea componenţă: 
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- Suslak Marek-Andrei- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 

- Patean Tiberiu- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 

- Paladie Răzvan-Florin- consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac 

 Art.2. Consiliul de Administraţie numit conform prevederilor art.1 intră în 
atribuţii, doar după predarea- primirea tuturor documentaţiilor de către Consiliul de 

Administraţie numit prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.88/23.07.2019 către 

noul Consiliu de Administraţie, conform prevederilor art.11,12 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv „Victoria” Nădlac- dată la care se revocă şi 

mandatul Consiliului de Administraţie numit prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac 

nr.88/23.07.2019. 

 Art.3. Prezenta abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.88/23.07.2019. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- Clubul Sportiv Victoria Nădlac 
- compartimentului audit din cadrul primăriei 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios  
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