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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 22  din 22.02.2018 

privind dizolvarea Asociației Sportive Dudeștii Noi  

 

 

Inițiator: 
 

Primar 
Alin-Adrian NICA 

 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

EDUX 

JUREX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  28.02.2018 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.  1442  din 22.02.2018 

pentru PHCL privind dizolvarea Asociației Sportive Dudeștii Noi  

 

  Având în vedere  

- Contractul de societate nr. 196 din 01 martie 2016 pentru constituirea Asociației 

Sportive Dudeștii Noi, structură sportivă fără personalitate juridică, cu sediul în comuna 

Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr.29 

- atestarea Asociației Sportive Dudeștii Noi de către Ministerul Tineretului și 

Sportului prin Certificat de Identitate Sportivă nr. TM / F / 00007 / 2016 din 16.03.2016 și 

Decizia Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș nr. 9 / 15.03.2016 

- înregistrarea la Ministerul Finanțelor Publice cu Certificat de înregistrare fiscală 

seria A nr. 1177789 / 16.03.2016 

- contractul de cesiune de părți sociale încheiat între Neagoe Elty-Justinian, Varga 

Constantin și ConsiliuL Local al comunei Dudeștii Noi reprezentat prin Butariu Stelian-Ioan 

în baza HCL nr. 89 / 2017 

 
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 
 

Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

nr.  1441 din 22.02.2018 

privind dizolvarea Asociației Sportive Dudeștii Noi 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 16 din 03.02.2016 s-a 

aprobat înființarea Asociației Sportive Dudeștii Noi, structură sportivă fără personalitatea 

juridică, încheindu-se în acest sens un contract de societate, autentificat de către Notar 

public Rusu Camelia Domnica cu nr. 196 din 10 martie 2016. 

Obiectivele Asociației Sportive Dudeștii Noi au fost stabilite în concordanță cu 

prevederile Legii educației fizice și a sportului nr. 69 / 2000 și a Hotărârii de guvern nr. 884 / 

2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în aplicarea dispozițiilor Legii educației 

fizice și a sportului nr. 69 / 2000, respectiv de a contribui la îmbunătățirea stării de săntate a 

membrilor săi prin practicarea exercițiului fizic și a sportului. 

La înființarea asociației a fost constituit și aportul social în lei, în sumă de 1.500 lei, 

care se divide în 150 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei. 

O perioadă de timp, Asociația Sportivă Dudeștii Noi a funcționat conform scopului 

pentru care a fost înființată. Ulterior,  la data de 28.02.2017, prin Hotărârea Consiliului Local 

al comunei Dudeștii Noi nr. 15 s-a înființat Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi, club sportiv 

de drept public, ca instituție publică polisportivă, pe o perioadă nelimitată.  

Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi a fost înființat în scopul organizării și 

administrării activității sportive din comuna Dudeștii Noi în vederea realizării activității de 

performanță, selecție, pregătire și participarea sportivilor la competiții sportive interne și 

internaționale, la ramurile de sport ce aparțin clubului, precum și organizarea de competiții și 

evenimente sportive, având în vedere modul de implicare a autorității publice locale în 

dezvoltarea generală a activității sportive și în special a sportului de performanță, prin 

prisma interesului public local. 
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 Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi va sprijini totodată și sportul pentru toți, în 

vederea menținerii sănătății, recreerii și socializării cetățenilor. Sportul pentru toți va fi 

realizat printr-un complex de activități bazate pe practicarea liberă a exercițiului fizic într-un 

mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent. 

În aceste condiții activitate desfășurată de către Asociația Sportivă Dudeștii Noi a fost 

preluată de către Clubul Sportiv Comuna Dudeștii Noi, asociația rămânând fără activitate, 

astfel că nu se mai realizează scopul pentru care a fost înființată. 

În aceste condiții se impune ca Asociația Sportivă Dudeștii Noi să-și înceteze 

existența, urmând să se depună la A.NA.F. documentele financiar-contabile aferente 

procedurii de dizolvare și să se restituie aportul social în sumă de 1.500 lei către acționar, 

respectiv Comuna Dudeștii Noi, sumă ce va deveni venit al bugetului local. 

propun inițierea unui proiect de hotărâre. 

 
 
 

  
Consilier II, 

Ungureanu Cosmin 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. -- din 28.02.2018 

privind  dizolvarea Asociației Sportive Dudeștii Noi 

 
Având în vedere: 
- Contractul de societate nr. 196 din 01 martie 2016 pentru constituirea Asociației 

Sportive Dudeștii Noi, structură sportivă fără personalitate juridică, cu sediul în comuna 
Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr.29 

- atestarea Asociației Sportive Dudeștii Noi de către Ministerul Tineretului și 
Sportului prin Certificat de Identitate Sportivă nr. TM / F / 00007 / 2016 din 16.03.2016 și 
Decizia Direcției Județene pentru Sport și Tineret Timiș nr. 9 / 15.03.2016 

- înregistrarea la Ministerul Finanțelor Publice cu Certificat de înregistrare fiscală 
seria A nr. 1177789 / 16.03.2016 

- contractul de cesiune de părți sociale încheiat între Neagoe Elty-Justinian, Varga 
Constantin și ConsiliuL Local al comunei Dudeștii Noi reprezentat prin Butariu Stelian-Ioan 
în baza HCL nr. 89 / 2017; 

- atestarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi de către Ministerul Tineretului și 
Sportului prin Autorizația de funcționare nr. 269 / 07.09.2017 și Avizul de constituire nr. 269 
/ 07.09.2017 Certificat de Identitate Sportivă nr. 0076769 din 07.09.2017 având nr. 269 în 
Registru Special, 

- înregistrarea  Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi la Ministerul Finanțelor 
Publice cu Certificat de înregistrare fiscală nr. 1257427 / 29.09.2017; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 16 din 03.02.2016 privind 
aprobarea înființării Asociației Sportive Dudeștii Noi, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 15 din 28.02.2017 privind 
înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare; 

 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile art. 25 din Legea nr. 69 din 2000 privind educația fizică și 

sportul, cu modificările și completările ulterioare,  
 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 1442/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 
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cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.1441/2018, 

          c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF,EDUX ale Consiliului Local; 
 
          d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 6. și art. 45 alin. (1) 
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. – Se aprobă dizolvarea Asociației Sportive Dudeștii Noi. 
Art. 2. – Aportul social de 1.500 lei, constituit din 150 de părți sociale, al Asociației 

Sportive Dudeștii Noi  se va restitui asociatului unic, respectiv Comuna Dudeștii Noi și va 
deveni venit al bugetului local. 

Art. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
administratorul public al comunei, domnul Nicu-Viorel ONEȚ. 

Art. 4. – Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 
 
 

         
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Marius-Cosmin POROJAN 
L.S. 


