
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZÂU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea funcționării societății civile particulare Asociația 
Sportivă “  Rapid Pârscov”   in cadrul unitatii administrativ- teritoriale 

comuna Pârscov 

          Consiliul local al comunei Pârscov , 

          Având in vedere :     

- Referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov ,  privind 
aprobarea functionarii societatii civile particulare Asociatia 
Sportiva “  Rapid Pârscov”in cadrul unitatii administrative 
teritoriale comuna Pârscov , inregistrat la nr.  607/29.01.2021 ; 

- Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Parscov 
privind aprobarea functionarii societatii civile particulare 
Asociatia Sportiva “Rapid Pârscov”in cadrul unitatii 
administrative-teritoriale comuna Pârscov , inregistrat la nr.  
608/29.01.2021 

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Parscov privind aprobarea functionarii societatii civile particulare 
Asociatia Sportiva “Rapid Pârscov”in cadrul unitatii administrativ-
teritoriale comuna Pârscov; anexate la prezenta; 

- Prevederile art.3 alin.1 , art.18 ind.1 alin.2 , lit.c,art.25 alin.2 si 3 
, art.69 alin.1 si art.71 alin.3,lit.b din Legea 69/2000 a educatiei 
fizice si sportului , cu modificarile si completarile ulterioare. 

         In temeiul art.129  alin. 7  lit. f si art. 243 alin. 1 lit. a din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 – Codul administrativ cu  
modificarile si completarile ulterioare 

HOTARASTE : 

          Art.1. Consiliul local al comunei Parscov ia act de desfiintarea 
societatii civile particulare Asociatia Sportiva “ Rapid Parscov”. 
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          Art.2. Se aproba infiintarea , organizarea si functionarea Asociatiei 
Sportive “ Rapid Parscov” in cadrul unitatii administrative teritoriale 
comuna Parscov. 

          Art.3. Unitatea administrative teritoriala comuna Parscov , pune la 
dispozitia Asociatiei Sportive “Rapid Parscov “, baza sportive pe care o 
detine in comuna Parscov , satul Parscov. 

          Art.4. Asociatia sportiva “ Rapid Parscov” poate beneficia de sume 
de la bugetul local in vedrea pregatirii si participarii la competitiile 
sportive.Aceste sume se asigura pe baza de contract de finantare in 
conditiile legii. 

         Art.5. Se imputerniceste Primarul comunei Parscov sa aduca la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

        Art.6. Prezenta hotarare se poate ataca pec ale contenciosului 
administrative in termen de 30 de zile de la comunicare  , in conditiile 
Legii 544/2004. 

        Art.7. Secretarul general al comunei Parscov va comunica prezenta 
hotarare Institutiei Prefectului Judetului Buzau si tuturor persoanelor si 
institutiilor interesate. 

Președintele ședinței , 

Consilier Antofi Adi-Elena 

 

Pârscov, 18 februarie 2021. 

Nr.4. 

Contrasemnează , 

Secretar general , Calen Neculai 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din  18.02.2021  ,cu 
respectarea prevederilor art.139  din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ,cu un numar de voturi  15 pentru ,  - abtineri ; si  - voturi   impotriva , din numarul total de 15 
consilieri in functie si  15  consilieri prezenti la sedinta. 
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