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                          PROIECT AVIZAT 
                                               SECRETARUL GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BACĂU 
                                            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea HCL nr. 305/ 2021 și a HCL nr. 387/ 2021 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Având în vedere: 
- Demisia d-lui Lovin Florin din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv 
Municipal Bacău; 
-Referatul nr. 185294/ 08.12.2021  înaintat de către Serviciul Tineret și Informare 
Cetățeni prin  care se propune modificarea HCL nr. 305/ 2021 și a HCL nr. 387/ 
2021; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 185305 din 
08.12.2021; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 185309/ 1 din 08.12.2021; 
- Raportul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni înregistrat cu nr. 185309/ 2 
din 08.12.2021; 
- Prevederile Legii nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și 
completată; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/ 2007 privind Normele financiare 
pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/ 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si 
sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 
- Prevederile HCL nr. 441/ 28.12.2010 prin care a fost aprobată înfiinţarea 
Clubului Sportiv Municipal Bacău, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile HCL nr. 305/ 2021 privind modificarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Bacău, aprobat prin HCL 
nr. 441/ 2010; 



- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 387/ 2021 
privind desemnarea reprezentanților în organele de conducere  ale  Clubului 
Sportiv Municipal Bacău precum și aprobarea Organigramei și a Statului de 
Funcții; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 197 (1) 
și ale art. 243 alin. (1), lit. "a" și "b" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și "d" și  alin. (7) lit. "f" din 
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 
                                                        HOTĂRĂȘTE 
 
ART. 1 Se modifică punctul III din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 305/ 2021 și va avea următorul conținut: 
” III. Articolul 8 din HCL nr. 441/ 2010 se va modifica și va avea următorul 
cuprins: 
ARTICOLUL 8 - ORGANELE DE CONDUCERE ALE C.S.M. BACĂU 
(1) Conducerea executivă este asigurată de un Director General, numit în condițiile 
legii. 
(2) Organul de conducere deliberativ și consultativ este Consiliul de Administrație. 
(3) Consiliul de Administrație este format din 7 membri, după cum urmează: 
1. Un membru cu experiență managerială de minim 1 an dovedită, în activitatea 
sporturilor de echipă, desemnat de Primarul municipiului Bacău prin dispoziție; 
2. Un membru cu experiență managerială de minim 1 an, dovedită în activitatea 
sporturilor individuale, desemnat de Primarul municipiului Bacău prin dispoziție; 
3. Trei membri cu studii superioare desemnați de Consiliul Local; 
4. Un membru desemnat de Primarul municipiului Bacău prin dispoziție; 
5. Directorul General al CSM Bacău.” 
 
ART. 2 (1) Se modifică art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Bacău nr. 387/ 2021 în sensul că se înlocuiește în Consiliul de 
Administrație al Clubului Sportiv Municipal, dl. Lovin Florin cu dl. Întuneric 
Lucian – Ionel. 
 (2) Se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Bacău nr. 387/ 2021 și se introduce alin. (3) care va avea următorul conținut: 
”(3) Salariul de bază pentru Directorul General este cel aprobat în Anexa nr. 6 a 
HCL nr. 6/ 2019 pentru funcția de Director.” 
 
ART. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 305/ 2021 și ale 387/ 2021 sunt și 
rămân în vigoare. 
 
ART.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Serviciul Tineret și Informare Cetățeni. 
 
 
 



ART.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, 
Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, Clubului Sportiv Municipal Bacău 
și persoanelor menționate la art. 2. 
 
ART.6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 
hotărâre se comunică in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău 
pentru verificarea legalității. 

 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 185305 din 08.12.2021 
 
 
                                         EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2021 și a HCL 

nr. 387/ 2021 

 

 Clubul Sportiv Municipal Bacău a fost înființat pe 28 decembrie 
2010, prin Hotărârea nr. 441 a Consiliului Local Bacău. Obiectivul înființării este 
de susţinere a sportului de performanță, a mai multor discipline sportive şi de a se 
crea o bază solidă de selecţie a talentelor. 

 Clubul are ca obiect de activitate organizarea și administrarea 
activității sportive, cu consecința directă de dezvoltare a sportului de performanță și 
a celui de masă la nivelul municipiului Bacău, pregătirea și participarea sportivilor și 
a secțiilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de 
competiții sportive, în baza regulamentelor și statutelor federațiilor sportive 
naționale, promovarea sportivilor locali, popularizarea sportului de masă, activități 
de selecție a sportivilor și facilitarea accesului la sport. 

Prin HCL nr. 387/ 2021 au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al 
Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal 
Bacău. Ulterior acestei aprobări, dl. Lovin Florin a decis că din motive personale nu 
își poate desfășura activitatea ca membru în CA al CSM. Astfel, la inițiativa 
consilierilor locali este propus dl. Întuneric Lucian – Ionel să fie cel care îl înlocuiește 
pe dl. Lovin. Competențele dobândite de-a lungul carierei în management si 
marketing în educatie fizica si sport, etica si dentologie in educatie fizica si sport, 
teoria si practica in jocul de fotbal, bazele generale ale atletismului, teoria si practica 
atletismului, bazele generale ale gimnasticii, teoria si practica gimnasticii, teoria si 
practica in sporturile de iarnă, teoria si practica in jocul de handbal, teoria si practica 
în jocul de baschet, teoria educatiei fizice si sportului, educatia pentru sanatate si 
prim ajutor, kinesiologie, precum și metotologia cercetarii activitatilor corporale, îl 
fac pe dl. Întuneric să fie persoana cea mai potrivită pentru CA-ul Clubului Sportiv 
Municipal Bacău. 

Față de cele prezentate rog autoritatea deliberativă să hotărască. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL  STANCIU-VIZITEU 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 185309 din 08.12.2021 

 
      CĂTRE 

 
    DIRECȚIA JURIDICĂ  

SERVICUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 

2021 și a HCL nr. 387/ 2021,  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor 

de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 10.12.2021 să le depuneți în format 

letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU       SECRETARUL GENERAL  
 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU          AL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                     NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 185309/ 1 din 08.12.2021 

 
 

RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2021 și a HCL nr. 387/ 
2021 

  
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor Legii nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată; 
- Prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1447/ 2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederilor Hotararii Guvernului nr. 884/ 2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/ 2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederilor art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, care precizează: 
Art. 59 (1) Modificarea unui act normativ consta in schimbarea expresa a textului unora sau 
mai multor articole ori alineate ale acestuia si in redarea lor intr-o noua formulare. 
    (2) Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare a unui act normativ se 
nominalizeaza expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispozitia 
propriu-zisa se formuleaza utilizandu-se sintagma "se modifica si va avea urmatorul cuprins:", 
urmata de redarea noului text. 
    (3) Procedeul de a se mentiona generic, in finalul unui act normativ, ca un alt act normativ 
conex sau texte din acel act "se modifica corespunzator" trebuie evitat. De asemenea, nu se 
utilizeaza, pentru a exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagme dintr-un 
text. Modificarea trebuie sa cuprinda in intregime textul vizat, cuprins in articol, alineat sau in 
elementul marcat al unei enumerari. 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 
243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” și ale art. 293 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 
adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 
urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 
conditiile legii, urmatoarele atributii: 



    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și "d" și alin. (7) lit. "f" din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, care precizează: 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea 
si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si 
ale societatilor si regiilor autonome de interes local 
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 
 (7)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
f) sportul 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
SERVICIUL TINERET ȘI  INFORMARE CETĂȚENI 
NR. 185294/ 08.12.2021                                                           APROB, 
                                                                                                  PRIMAR 
                                                                         LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 

REFERAT 
 Având în vedere: 

- Prevederile Legii nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată; 
- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1447/ 2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Hotararii Guvernului nr. 884/ 2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile HCL nr. 441/ 28.12.2010 prin care a fost aprobată înfiinţarea "Club Sportiv 
Municipal Bacău 2010" , cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 305/ 2021 privind 
modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal 
Bacău, aprobat prin HCL NR. 441/ 2010; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 387/ 2021 privind 
desemnarea  reprezentanților în organele de conducere  ale  Clubului Sportiv Municipal 
Bacău precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții; 
- Demisia d-lui Lovin Florin și propunerea ca din Consiliul de Administrație al CSM 
Bacău să facă parte dl. Întuneric Lucian – Ionel înregistrată la Primăria Municipiului 
Bacău cu nr. 185294/ 08.12.2021; 
 Pentru a asigura funcționarea optimă a Consiliului de Administrație al 
Clubului Sportiv Municipal Bacău propun și modificarea punctului III din HCL nr. 305/ 
2021, care va avea următorul conținut: 
” III. Articolul 8 din HCL nr. 441/ 2010 se va modifica și va avea următorul cuprins: 
ARTICOLUL 8 - ORGANELE DE CONDUCERE ALE C.S.M. BACĂU 
(1) Conducerea executivă este asigurată de un Director General, numit în condițiile legii. 
(2) Organul de conducere deliberativ și consultativ este Consiliul de Administrație. 
(3) Consiliul de Administrație este format din 7 membri, după cum urmează: 
1. Un membru cu experiență managerială de minim 1 an dovedită, în activitatea 
sporturilor de echipă, desemnat de Primarul municipiului Bacău prin dispoziție; 
2. Un membru cu experiență managerială de minim 1 an, dovedită în activitatea 
sporturilor individuale, desemnat de Primarul municipiului Bacău prin dispoziție; 
3. Trei membri cu studii superioare desemnați de Consiliul Local; 
4. Un membru desemnat de Primarul municipiului Bacău prin dispoziție; 
5. Directorul General al CSM Bacău.” 



 Ca urmare a demisiei d-lui Lovin Florin trebuie modificată și Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 387/ 2021 la art. 1 alin. (1) , după cum 
urmează: 
”Se modifică art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 
387/ 2021 în sensul că se înlocuiește în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv 
Municipal, dl. Lovin Florin cu dl. Întuneric Lucian – Ionel.” 
 Având în vedere cele menționate anterior vă propun inițierea unui proiect 
de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2021 și a HCL nr. 387/ 2021. 

 Vă mulţumesc! 

ȘEF SERVICIU  
DIANA ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU  

SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 

Nr. 185309/ 2 din 08.12.2021 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 305/ 2021 

și a HCL nr. 387/ 2021  

 

 

 Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea HCL nr. 

305/ 2021 și a HCL nr. 387/ 2021. Aceste modificări sunt necesare pentru a 

asigura funcționarea optimă a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv 

Municipal Bacău. 

 Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în  

organele de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău precum și 

aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, ale Legii nr. 69/ 

2000 a educației fizice și sportului, precum şi ale HCL nr. 305/ 2021 privind 

modificarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Clubului Sportiv 

Municipal Bacău, aprobat prin HCL NR. 441/2010 şi poate fi supus spre 

dezbatere. 

ȘEF SERVICIU  

DIANA ILIE 

 

 


	PROIECT AVIZAT

