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HOTĂRÂREA Nr. 134
din 18.11.2005
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.111/23.07.2004 şi a
Hotărârii Consiliului Local nr.112/23.07.2004
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.11.2005,
Având în vedere :
- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.9027/2005
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local Nădlac nr.9013/2005
- Cererea d-lui Şuşlak Ioan, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.8704/2005
- 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
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.111/23.07.2004 privind aprobarea
înfiinţării Clubului Polisportiv de drept public sub autoritatea Consiliului local
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
- Prevederile art.38(2), lit.”n” şi „p” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare
- votul a 12 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la
şedinţa Consiliului Local al oraşului Nădlac un număr de 12 consilieri,
În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac
nr.111/23.07.2004, astfel :
„Art.1.1. Se aprobă sprijinirea următoarelor secţii pe ramuri de sport: fotbal, volei,
tenis de câmp, tenis de masă, şah, handbal, baschet, judo, popice, înot, atletism.”
Art.2. Alin.2 al Art.6 Obiectul de activitate, din Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.112/23.07.2004, se completează astfel:
„- sprijinirea secţiilor pe ramuri de sport: fotbal, volei, tenis de câmp, tenis de masă,
şah, handbal, baschet, judo, popice, înot, atletism, etc.”
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac

-

Clubului sportiv „ Victoria Nădlac „î
d-lui prof. Şuşlak Ioan
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