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Proiect de hotărâre 

Nr. 43  din 24.05.2018 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Dudeștii Noi în Comitetul director 
al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe perioadă determinată 

 

 

Inițiator: 
Primar 

Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

EDUX 
JUREX 

 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  30.05.2018 
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REFERAT DE APROBARE 

nr.3773 din 24.05.2018 

privind privind numirea reprezentanților Consiliului Local Dudeștii Noi în Comitetul 
director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe perioadă determinată 

 
   

Având în vedere demisia domnului președinte al Comitetului director al Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi, domnul Stelian-Ioan BUTARIU înregistrată cu 
nr.14/23.05.2018 și necesitatea luării unor măsuri urgente pentru continuarea activității 
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, se impune numirea unor noi reprezentanți ai 
consiliului local în Comitetul director al CSC Dudeștii Noi.   

Întrucât Consiliul local al comunei Dudeștii Noi a numit în același timp și pentru 
aceeași perioadă în funcția de președinte pe domnul Stelian-Ioan BUTARIU și în funcția de 
vicepreședinte pe domnul Marius-Cosmin POROJAN, se impune o nouă numire, atât a 
președintelui cât și a vicepreședintelui. 

Începând cu data de 30.05.2018 propunerile sunt următoarele:  

 se ia act de încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de 
președinte al Comitetului director al CSC Dudeștii Noi, al domnului Stelian-Ioan BUTARIU; 

 se revocă din funcția de vicepreședinte al Comitetului director al CSC Dudeștii 
Noi, domnul Marius-Cosmin POROJAN; 

 se numește în funcția de președinte al Comitetului director al CSC Dudeștii Noi 
domnul Grigore-Bogdan RIȘCO, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire a 
mandatului; 

  se numește în funcția de vicepreședinte al Comitetului director al CSC 
Dudeștii Noi domnul Dumitru-Florin SÂRCA, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de 
prelungire a mandatului. 

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

Primarul comunei Dudeștii Noi, 
Alin-Adrian NICA 

 

 



3 

 

  

                      R OMÂ NIA   

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE  
  nr. 3772  din 24.05.2018 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Dudeștii Noi în Comitetul director 
al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe perioadă determinată 

 
 

Având în vedere demisia domnului președinte al Comitetului director al Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi înregsitrată cu nr.14/23.05.2018, domnul Stelian-Ioan 
BUTARIU și necesitatea luării unor măsuri urgente pentru continuarea activității Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi, se impune numirea unor noi reprezentanți ai consiliului local 
în Comitetul director al CSC Dudeștii Noi. 

În data de 23.05.2018 domnul Stelian-Ioan BUTARIU a depus adresa nr. 14, prin 
care solicita Consiliului local al comunei Dudeștii Noi să ia act de demisia din funcția de 
președinte al Comitetului director al CSC Dudeștii Noi, din motive personale. 

Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Dudeștii Noi nr. 15 din 28.02.2017 s-a 
aprobat înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, fiind numită și prima echipă din 
conducerea clubului. Conform art. 21 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi - anexă la Hotărârea Consiliului local nr. 15 / 2017, 
Comitetul Director este organul executiv de conducere al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii 
Noi. El este alcătuit din 4 membri, după cum urmează:  

a) un președinte (numit de către Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi) – Stelian-
Ioan BUTARIU; 

b) un vicepreședinte (numit de către Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi); - 
Marius-Cosmin POROJAN 

c) un secretar (numit de către primarul comunei Dudeștii Noi); 
d) directorul clubului (angajat prin concurs). 
Activitatea C.S.C. Dudeștii Noi s-a desfășurat anevoios, din punct de vedere 

organizatoric și deliberativ, întrucât nu a existat director, președintele exercitând o parte din 
atribuțiile acestuia. De asemenea, Comitetul director al clubului, în ultima perioadă, nu a 
putut să adopte hotărâri datorită neîndeplinirii cvorumului necesar cu ocazia ședințelor 
lunare, cauzată de lipsa directorului și uneori absența vicepreședintelui. 

Întrucât Consiliul local al comunei Dudeștii Noi a numit în același timp și pentru 
aceeași perioadă în funcția de președinte pe domnul Stelian-Ioan BUTARIU și în funcția de 
vicepreședinte pe domnul Marius-Cosmin POROJAN, se impune o nouă numire, atât a 
președintelui cât și a vicepreședintelui. 

Conform art. 12 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Consiliului local al comunei Dudeștii 
Noi nr. 28 din 28.03.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
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15 / 2017 privind înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, consiliul local are 
competența de a numi și elibera din funcție președintele și vicepreședintele Comitetului 
Director în condițiile legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi. Numirea se va face pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea 
de prelungire a mandatelor. 

Începând cu data de 30.05.2018 propunerile sunt următoarele:  

 se ia act de încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de 
președinte al Comitetului director al CSC Dudeștii Noi, al domnului Stelian-Ioan BUTARIU; 

 se revocă din funcția de vicepreședinte al Comitetului director al CSC Dudeștii 
Noi, domnul Marius-Cosmin POROJAN; 

 se numește în funcția de președinte al Comitetului director al CSC Dudeștii Noi 
domnul Grigore-Bogdan RIȘCO, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire a 
mandatului; 

 se numește în funcția de vicepreședinte al Comitetului director al CSC 
Dudeștii Noi domnul Dumitru-Florin SÂRCA, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de 
prelungire a mandatului. 

 Pentru o funcționare optimă a activității clubului, perioada de 2 ani este suficientă 
timp pentru evaluarea activității Comitetului director. Astfel că, la finalul acestei perioade, în 
mod obiectiv Consiliul local poate delibera fie continuarea activității aceluiași Comitet 
director pe o nouă perioadă de 2 ani, fie numirea unor noi președinte și vicepreședinte.  
               Pentru aceste motive propun inițierea unui proiect de hotărâre. 

 
 

Inspector II 
 Cosmin UNGUREANU 
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HOTĂRÂREA 

Nr.  din 30.05.2018 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local Dudeștii Noi în Comitetul director 
al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe perioadă determinată 

 
 

Având în vedere notificarea de demisie a domnului Stelian-Ioan BUTARIU din 
funcția de președinte al Comitetului director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi și 
necesitatea luării unor măsuri urgente pentru continuarea activității Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 din Codul civil; 

c) art. 29 alin (2) din Legea nr. 69 / 2000 a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 15 / 2017 privind înființarea 
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare, 

e) art. 12 alin. (2) lit. c), art. 21 și art. 29 lit. c) și j) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii - 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, 

 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr.3773/24.05.2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din 
Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, 
raportate la 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 aparatul de specialite al primarului, 
înregistrat sub nr.   3772/ 24.05.2018; 

c) Cererea de demisie din motive personale a domnului Stelian-Ioan BUTARIU din 
funcția de președinte al Comitetului director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, 
înregistrată cu nr. 14 din data de 23.05.2018; 

d) raportul Comisiilor de specialitate EDUX și JUREX, ale Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi; 
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e) 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. a) și alin. (6) lit. a) pct. 6. și ale 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 ia act de încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de 

președinte al Comitetului director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, al domnului 
Stelian-Ioan BUTARIU. 

Art. 2. – Se revocă din funcția de vicepreședinte al Comitetului director al Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi, domnul Marius-Cosmin POROJAN. 

Art. 3. – Se numește în funcția de președinte al Comitetului director al Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi domnul consilier local Grigore-Bogdan RIȘCO, pe o perioadă 
de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire a mandatului. 

Art. 4. – Se numește în funcția de vicepreședinte al Comitetului director al CSC 
Dudeștii Noi domnul consilier local Dumitru-Florin SÂRCA, pe o perioadă de 2 ani, cu 
posibilitatea de prelungire a mandatului. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre, prin intermediul secretarului comunei, se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei,  domnului Stelian-Ioan BUTARIU, domnului Marius-Cosmin POROJAN, domnului 
Grigore-Bogdan RIȘCO, domnului Dumitru-Florin SÂRCA și se aduce la cunoștință publică 
prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.  
 

        
 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 
 
 

                                                                    

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI   
 
 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINȚĂ, 
  
 …………………………….………………………… 

Grigore-Bogdan RIȘCO 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

