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JUDETUL SIBIU 
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HOTARAREA NR. 21/2020 

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv 

Orăsenesc Copşa Mică 

 

 Consiliul Local al orasului Copsa Mica, intrunit in sedinta ordinara din data de 31 martie 

2020, 

 Analizand referatul de aprobare al primarului orasului Copsa Mica nr. 1717/2020 si raportul 

nr. 1793/2020, intocmit de Mohan Emil Adrian, consilier la Compartimentul cultura, sport, 

divertisment, invatamant si biblioteca oraseneasca, 

 Vazand avizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati 

sportive si de agrement 

In conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. d) din Regulamentul de punere în aplicare 

a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat de H.G. nr. 884/2001 si 

prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

In temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

          Art. 1. Se aproba modificarea art. 6 alin (1) din Regulamentul de organizare si functionare al 

Clubului Sportiv Orăsenesc Copşa Mică, care va avea urmatorul continut: 

" C.S.O. Copsa Mica se infiinteaza in scopul organizarii si administrarii activitatilor sportive 

proprii, in vederea realizarii activitatii de performanta, selectie, pregatire si participarea sportivilor 

la competitii sportive interne si internationale, la ramurile de sport ce apartin clubului, precum si 

organizarea de competitii si evenimente sportive." 

 Art. 2. Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Orăsenesc Copşa 

Mică este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. Primarul orasului Copsa Mica  va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

    

Adoptata in orasul Copa Mica, la data de 31 martie 2020 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta Contrasemneaza 

               

                Apetrei Liviu    Secretar general 

 

     Serban Dorin 
 

 

 

 

 

 

Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. club; 1 ex. Ministerul Tineretului si Sportului 

Red.dact. S.D. 


