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Nr.489/22.12.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitor la: modificare pct. 1 al art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018, cu modificările 
şi completările ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit 1n sedinţa ordinară din data de 22.12.022. 

Avănd în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 132180/14.12.2022; 
- Nota de fundamentare a Clubului Sportiv Municipal Slatina nr.7281/14.12.2022; 
- Raportul de specialitate nr.132211/14.12.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- H.C.L. nr. 66/27.03.2018 referitoare la:„aprobare modcare organigrama, stat de funcţii, 

Regulament de Organizare i Funcţionare şi numărul de personal al Clubului Sportiv Municipal 
Slatina", cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 

- avizul favorabil nr. 163/05.12.2022 al Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal 
Slatina; 

- avizul favorabil al comisiei buget-finante şi al comisiei juridice i de disciplină din cadrul 
Consiliului Local al municipiului Slatina; 

- prevederile art. 129, alin.2 lit. „a", alin.14; art.139, alin.1; art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. - Se modifică pct. 1 al art.15 din Anexa nr.3 la HCL nr.66 /27.03.2018- Regulament de 
Organizare i Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Slatina - cu modificările i completările 
ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

„ Art.15.(1) Clubul Sportiv Municipal Slatina va 
afiliate la federaţiile sportive naţionale: 

a) Atletism 
b)Box 
c) Handbal 
d) Fotbal 
e) Lupte 
f) Karate 
g) Tenis de masă 
h) Judo 
i) Fotbal tenis 
j) Tenis 
k)Nataţie şi pentatlon modern." 

Art.H. Celelalte prevederi ale H.C.L nr.66/27.03.2018 referitoare 
organigrama, stat de funcţii, Regulament de Organizare si Funcţionare 
Clubului Sportiv Municipal Slatina pentru anul 2018 , cu modificările 
rămân neschimbate. 

avea următoarele secţii pe ramură de sport 

la „ aprobare modcare 
numărul de personal al 
completările ulterioare 



Art.III. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.357/29.09.2022 
Işi incetează aplicabilitatea. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Secretarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Generală Management; 
- Clubul Sportiv Municipal Slatina. 
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Hotăi iea fot adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

1 - consilier absent 
20 - consilieri în funcţie. 


