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COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 
 

Dispoziţia  
Nr. 61 din 18.05.2018 

 
privind numirea domnului Dan-Florin PAVEL ca reprezentant al primarului comunei 

Dudeștii Noi în Comitetul director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 
 

Având în vedere: 
a) prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi – Anexă la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Dudeștii Noi nr. 28 / 28.03.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii  
Consiliului Local nr. 15 / 2017 privind înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite al primarului, 
înregistrat sub nr. 3632 / 17.05.2018 

 
în temeiul prevederile art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) şi ale art.115 lit. a) din 

Legea administraţiei  publice locale nr. 215 / 2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art.1.-  Se numește domnul Dan-Florin PAVEL, cu domiciliul în comuna Dudeștii Noi, 

sat Dudeștii Noi, Str. Calea Timișoarei, Nr. 70,  Jud. Timiş, identificat cu CI, seria TZ, nr. 
338732, eliberat de SPCLEP Dudeștii Noi la data de 19.01.2017, ca reprezentant al 
primarului în Comitetul director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, începând cu data 
de 01.06.2018, pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitate de prelungire. 

 
Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea 
controlului de legalitate și domnului Dan-Florin PAVEL. 
 
PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
          Alin-Adrian NICA 
              
                                                                                  Avizează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                              Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 

L.S.___________________ 
 
 
F1/A0   

  L.L./L.L. 
                Ex.3 
 
 
 

Andreea Stoica


Andreea Stoica




 

 

                                                              

 

  RAPORT DE SPECIALITATE  
  nr. 3632 din 17.05.2018 

 

privind numirea domnului Dan-Florin PAVEL ca reprezentant al primarului comunei 
Dudeștii Noi în Comitetul director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

  
 

 
Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Dudeștii Noi nr. 15 din 28.02.2017 s-a 

aprobat înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, organul de conducere al clubului 

fiind Comitetul director, format din 4 membri: vicepreședinte și vicepreședinte numiți de către 

Consiliul local al comunei Dudeștii Noi, secretar numit de către primarul comunei Dudeștii Noi 

și director angajat prin concurs.  

Această structură nu a funcționat optim deoarece funcția de director nu a fost 

ocupată, iar la ședințele Comitetului director, în câteva ocazii, vicepreședintele a lipsit. Astfel, 

fiind prezenți doar 2 membri (președinte și secretar) nu a putut fi îndeplinit cvorumul necesar 

pentru adoptarea de hotărâri. De asemenea, exista posibilitatea (prin ocuparea funcției de 

director) să fie 4 membri și să se ajungă la paritate, prin opțiuni diferite de exercitare a 

voturilor. 

Pentru a îndrepta această inadvertență, prin Hotărârea Consiliului local al comunei 

Dudeștii Noi nr. 28 din 28.03.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 15 / 2017 privind înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi s-a modificat 

structura Comitetului director. Conform art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi - anexă la Hotărârea Consiliului local nr. 

28 / 2018, Comitetul Director este organul executiv de conducere al Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi. El este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:  

a) un președinte, numit de către Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi; 

b) un vicepreședinte, numit de către Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi; 

c) un secretar, numit de către primarul comunei Dudeștii Noi; 

d) directorul clubului, membru de drept în Comitetul Director; 

e) un reprezentant al primarului, numit de către primarul comunei Dudeștii Noi. 

 



 

                                                     

În perioada 21-23 mai 2018 se va desfășura concursul pentru ocuparea postului de 

director CSC Dudeștii Noi. După concurs, este posibil să existe 4 persoane în Comitetul 

director. Pentru un număr impar (5 membri) se impune și numirea unui reprezentant al 

primarului. Este de preferat ca persoana care va fi numită să aibă cunoștințe în domeniul 

sportului și să dorească să se implice în activitățile desfășurate în cadrul Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi. 

               Pentru aceste motive propun emiterea unei dispoziții prin care să fie numit domnul 

Dan-Florin PAVEL ca reprezentant al primarului în Comitetul director al Clubului Sportiv 

Comunal Dudeștii Noi, întrucât deține calități și cunoștințe temeinice în domeniul sportului, 

calități dovedite prin activitatea desfășurată la secția Fotbal – echipele de seniori și juniori. 

 

 

Inspector II 

 Cosmin UNGUREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


