
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

  

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 

privind aprobarea modificării componenţei Consiliul Administrativ 

al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti 

  

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

văzând Expunerea de Motive a Primarului Adrian Dobre şi Raportul de 

Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, prin care se propune aprobarea 

modificării componenţei Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal 

Ploieşti; 

având în vedere interpelarea formulată de dl. consilier local Sîrbu Gheorghe, 

prin care acesta demisionează din Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv 

Municipal Ploieşti;  

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti nr.328/25.09.2015 privind aprobarea organigramei şi Statului 

de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr.6 - Comisia pentru 

învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de _____.2016 

În temeiul art.36 alin.(6) lit.a pct.6, din legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată şi actualizată 

  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1. Înlocuirea dlui. consilier local Sîrbu Gheorghe, cu un alt reprezentant al 

Consiliului Local, in Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti: 

__________________________ş 

Art.2. Începând cu aceeaşi dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.252/ 

19.08.2016 se modifică corespunzător. 

 Art.3. Clubul Sportiv Municipal Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.4. Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Contracte va 

aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

      

Dată în Ploieşti, astăzi_____________ 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        CONTRASEMNEAZĂ 

   _____________________       SECRETAR, 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la hotărârea privind aprobarea modificării componenţei Consiliul 

Administrativ 

al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti 

 

 

   
Creșterea numărului de secții sportive în structura sportivă a Clubului Sportiv 

Municipal Ploiești a impus constituirea Consiliului Administrativ care să coordoneze 

activitatea acestei instituții.  

 

În structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești există 11 secții 

sportive active: secția handbal, secția fotbal, secția gimnastică ritmică,  secția 

atletism, secția box, secția judo, secția sah, secția karate, secția natație, secția volei, 

secția patinaj viteză, iar de curand a mai fost activată și secția baschet. 

 

Având în vedere faptul că dl. consilier local Sîrbu Gheorghe a formulat o 

interpelare în şedinţa din 29 septembrie 2016, prin care a precizat: „doresc ca, 

consiliul local să ia act de demisia mea din Consiliul Administrativ de la CSM, din 

motive personale” se impune înlocuirea acestuia din Consiliul Administrativ al 

Clubului Sprotiv Municipal Ploieşti, cu un alt reprezentant al Consiliului Local. 

 

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti proiectul de hotărâre anexat. 

 

P R I M A R, 

ADRIAN DOBRE 

 

 

 

 

 



Clubul  Sportiv Municipal  Ploieşti   

Ploieşti, Str.  Milcov  nr.1, jud.Prahova  

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

la hotărârea privind aprobarea modificării componenţei Consiliul 

Administrativ 

al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti 

 

 

Clubul Sportiv Municipal Ploiești își desfășoară activitatea începând cu anul 

2004, fiind înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.108 

din 31.08.2004, ca serviciul public în interesul cetățenilor Municipiului Ploiești. 

Activitate de bază în momentul înființării a fost susținerea și atragerea spre sport a 

populației municipiului Ploiești și promovarea performanței sportive. De a lungul 

timpului obiectul de activitatea al Clubului Sportiv Municipal Ploiești s-a modificat 

odată cu primirea în administrare a unor baze sportive care au trecut în proprietatea 

Municipiul Ploiești. În momentul de față Clubul Sportiv Municipal Ploiești are 

înregistrate în Certificatul de Identitate Sportivă un număr de 15 secții sportive, față 

de două la momentul înființării. 

 

Creșterea numărului de secții sportive în structura sportivă a Clubului Sportiv 

Municipal Ploiești a impus constituirea Consiliului Administrativ care să coordoneze 

activitatea acestei instituții. Având în vedere faptul că dl. consilier local Sîrbu 

Gheorghe a formulat o interpelare în şedinţa din 29 septembrie 2016, prin care a 

precizat: „doresc ca, consiliul local să ia act de demisia mea din Consiliul 

Administrativ de la CSM, din motive personale” se impune înlocuirea acestuia din 

Consiliul Administrativ al Clubului Sprotiv Municipal Ploieşti, cu un alt reprezentant 

al Consiliului Local. 

 

Consiliul Administrativ este subordonat Consiliului Local al Municipiului 

Ploiești și îndeplineşte atribuții conform Regulamentului de Organizarea şi 

Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti. 

 

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti proiectul de hotărâre anexat. 

 

           Club Sportiv Municipal Ploieşti 

         Director 

Cezar STOICHICIU   

   Direcţia Administraţie Publică  

   Juridic – Contencios, Contracte      

  Director executiv  

                              Consilier juridic, 

         Melania DRAGOMIR 


