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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local Amara nr. 13 din 11.02.2011 privind 

înfiinţarea Clubului Sportiv Amara,  cu modificările și completările ulterioare 
 
             Consiliul local al oraşului Amara, 

Avand în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19 din 05.02.2020 al Primarului Oraşului Amara; 
-raportul nr. 20 din 05.02.2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Orașului Amara; 
-raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţamânt, sport, 
sănătate şi familie din cadrul Consiliului Local Orăşenesc Amara nr.13 din 17.02.2020; 
-raportul de avizare nr. 33 din 17.02.2020, al Comisiei juridice şi de disciplină, muncă şi 
protecţie socială; 

Examinînd: 
-prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) coroborat cu art.18 ^ 1 alin.(2) lit.a) Legii nr. 69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-prevederile art.129 alin.(2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. f) din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, 

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.I  Se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Amara nr. 13 din 11.02.2011 
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Amara cu modificările și completările ulterioare, cu o nouă 
activitate, respectiv o secție de şah, aveând următorul cuprins: 
” Art.1 (1) Se aprobă înfiinţarea clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Amara”, persoană 
juridică română, cu sediul în Oraşul Amara, cu secţii de : 
- fotbal; 
-handbal; 
-lupte; 
-atletism; 
-baschet; 

 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL ORĂŞENESC 

AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

   
e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 

 
  

  

 



 2 

-volei; 
-tenis de masa si de camp; 
-dans sportiv; 
-columbofilie. 
-şah 
(2) Clubul sportiv de drept public „Club Sportiv Amara” se organizează şi funcţionează în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.” 
  
Art.II  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Amara nr. 13 din 11.02.2011 privind 
înfiinţarea Clubului Sportiv Amara, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în 
vigoare. 
  
Art.III  Prin grija secretarului general al oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, 
spre aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara, Agentiei Naționale pentru Sport, 
Direcţiei Judeţene pentru Sport Ialomița, Direcţiei Finanţelor Publice, Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomița,  Clubului Sportiv Amara şi Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse 
umane al Primăriei Oraşului Amara, urmând a fi publicată pe site-ul şi la avizierul Primăriei 
Oraşului Amara 

 
 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                             Ştefan DOBRIŞ 
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