
 

 

                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
                                                                             

Nr. 75 din 23.06.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii 

Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu 
personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia 
 
 

Văzând: 
- Referatul de aprobare cu nr. 16365 din 23.06.2021, prezentat de primarul comunei 

Ariceștii Rahtivani, în care se propune și se fundamentează adoptarea unei hotărâri  
privind aprobarea înființării instituției publice denumite Club Sportiv Ariceștii 
Rahtivani, în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani, structură sportivă cu 
personalitate juridica, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia; 
 

În conformitate cu : 
- art.2 alin.(2) și alin. (3), art.3, art.10 alin.(2), art.11 alin.(1), art.14, art.15 alin.(1), art.21 

alin. (1) lit.b), art.22 alin. (1) și (2), art.23, art.29, art.30 si art.67 din Legea nr.69/2000  
a Educației fizice și sportului  cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr.884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației și sportului nr.69/2000; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind norma financiară pentru 
activitățile sportive; 

- art.11, art.12, art. 49, art.50, art.51, art.54,  art.67 alin.(1) lit.b, art.68, art.69, art.70 
alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională  în administrația publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 92, art. 129, alin. (7) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â RE: 

   
 



Art.1 (1) Se aprobă înființarea instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii 
Rahtivani, în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani, structură sportivâ cu 
personalitate juridică de drept public. 

(2) Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea si administrarea de activități sportive, 
cu consecință directă de dezvoltare a sportului de performanță, pe ramuri de sport, polisportiv, 
la nivelul comunei, selecția continuă, pregătirea sportivă si participarea sportivilor proprii la 
competiții interne si internaționale, precum si organizarea de competiții si evenimente sportive. 

Art.2 Sediul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani: România, județul Prahova, comuna 
Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,  str.Republicii nr.108, imobil înscris in CF nr. 22253. 

Art.3 Culorile clubului vor fi rosu si albastru iar sigla pe fanion reprezintă denumirea,  
culorile clubului si traditia industrială cu specific petrolier a zonei conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.4 Durata de functionare este nelimitată, cu începere de la data obținerii personalității 
juridice. 

Art.5 (1) Conducerea deliberativă a Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani va fi 
asigurată de Consiliul de Admnistrație al clubului, formată din 5 (cinci) membri neexecutivi 
numiți pentru un mandat de 4 ani in baza unui contract de management care va fi supus  
aprobarii Consiliului Local, în următoarea componență: 

              1.CONSTANTIN NICOLAE - președinte; 
2.PÂRÂIANU EDUARD - NICOLAE; 

              3.SCUMPU ELENA–DORINA; 
              4.Consilier local ______ 

5.Consilie local _______  
 (2) Membrii Consiliului de administrație nu sunt remunerati pentru activitatea depusa in 
cadrul acestuia. 

Art. 6  Conducerea executivă a Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani  va fi asigurată 
de  Administratorul Clubului Sportiv, în persoana domnului  ROHAT GHEORGHE pentru un 
mandat de 4 ani, in baza unui contract de management care va fi supus  aprobarii Consiliului 
Local. 

Art. 7 Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al Clubului Sportiv 
Ariceștii Rahtivani  conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art. 8  Se aprobă   Organigrama Clubului  Sportiv Ariceștii Rahtivani  și  Statul de 
funcții conform anexelor nr. 3 și 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 9  Cheltuielile pentru înființarea, înregistrarea, afilierea la federații de profil si 
organizarea Clubului  Sportiv Ariceștii Rahtivani  se suportă din bugetul local al comunei 
Ariceștii Rahtivani. 

Art.10(1) Se aprobă finanțarea activității Clubului  Sportiv Ariceștii Rahtivani ca fiind 
din: venituri proprii, subvenții de la bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani și din alte surse 
de venituri, în conformitate cu prevederile legale. 
  (2) Administratorul Clubului  Sportiv  va fi ordonator terțiar de credite pentru sumele 
primite de la bugetul local. 

Art. 11 Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului  Sportiv Ariceștii Rahtivani precum 
si organigrama  se aprobă anual odată cu bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ariceștii 
Rahtivani .  

Art.12  Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani poate primi spre administrare sau în folosință 
gratuită, prin hotărârea consiliului local,  bunuri imobile  care deservesc activitatea sportivă, 
baze și instalații sportive. Aceste bunuri astfel primite sunt considerate patrimoniu sportiv și nu 
– și vor schimba destinația sportivă fără aprobarea Agenției Naționale pentru Tineret și Sport.  

Art.13(1) Se transmit în administrare  Clubului  Sportiv Ariceștii Rahtivani bunurile 
imobile identificate in Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Bunurile vor fi predate Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani, prin proces verbal de 
predare-primire. 

(3) Preluarea bunurilor va fi asigurataă de către Administratorul Clubului Sportiv. 
Art.14 (1) Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani este organul de supraveghere 

si control al clubului. 



 (2) Având în vedere regimul juridic al Clubului Sportiv, de persoană juridică de drept 
public și instituție publică în subordinea Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani, acesta, 
în calitate de autoritate publică locală, este membru fondator unic și are atribuții depline de 
supraveghere si control asupra activității clubului sportiv. 

(3) Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani va aloca anual de la bugetul local 
sumele necesare desfășurării activității clubului sportiv in conformitate cu legislația in vigoare.   

(4) Atribuțiile principale ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani sunt: 
a. aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) si Regulamentul de 

Ordine Interioara (ROI) ale clubului; 
b. aprobă planurile anuale de activitate; 
c. aprobă bugetele anuale de venituri si cheltuieli ale clubului, stabilind direcțiile 
principale de dezvoltare și cele ale activității clubului; 
d. stabilește / aproba indicatorii de performanță pentru ramurile sportive; 
e. are drept de control permanent asupra Consiliului de Administrație și 

Administratorului Clubului Sportiv; 
f. aprobă raportul privind activitatea Consiliului de Administrație si Bilanțul Contabil: 
g. numește membrii Consiliului de Administrație și Adminstratorul Clubului Sportiv din 

4 în 4 ani; 
h. poate modifica și/sau completa obiectul de activitate al clubului cu ramuri noi de sport; 
i. poate modifica și/sau completa  Regulamentul de Organizare si Funcționare al 

clubului sportiv; 
j. pentru nerealizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta propuși sau în cazul 

constatării unor nereguli, poate revoca unul sau mai mulți membri ai Consiliului de 
Administrație sau pe  Administratorul Clubului Sportiv; 

k. poate hotărî dizolvarea clubului; 
l. soluționează prin hotărâre, orice situație apăruta pe parcursul funcționării Clubului 

Sportiv necuprinsă în prezenta Hotărâre, Regulamentul de Organizare si Funcționare sau în 
normele legale in vigoare. 

Art.15 Se împuternicește primarul comunei Ariceștii Rahtivani  să întreprindă toate 
demersurile necesare si semnarea tuturor documentelor necesare înființării si functionarii 
clubului, înscrierea acestuia in Registrul Sportiv, obținerea Certificatului de Identitate Sportivă 
și a autorizației de funcționare emisă de Ministerul Tineretului si Sportului, precum și afilierea 
la federațiile de profil. 

Art.16 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul 
comunei prin compartimentele de specialitate. 

Art.17 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi 
asigurată de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 

 
                                                            AVIZAT , 
                                     SECRETAR GENERAL al COMUNEI 
                                                 Violeta-Neluța PETCU 
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ANEXA NR. 2  la H.C.L. ARICEȘTII RAHTIVANI 
                                                            Nr.______/2021 

 
 

  
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

AL CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC 
CLUB SPORTIV ARICEȘTII RAHTIVANI 

 
 
 
    Art. 1(1) Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani este structura sportivă de interes 
local cu personalitate juridică, de drept public, înființat ca instituție publică în subordinea 
Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani, prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Ariceștii Rahtivani nr.      /                   , în temeiul Legii nr.69/2000 a Educației 
Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Codului 
Administrativ, Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

(2) Clubul sportiv de drept public Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani își 
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cele ale 
prezentului Regulament de organizare și funcționare (denumit generic Regulament). 

(3) Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani are deplină autonomie în stabilirea și 
realizarea programelor sportive proprii, pe fiecare sectie in parte în consens cu strategiile 
și politicile sportive ale autorității publice locale. 

(4) În vederea realizării obiectivelor propuse, Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani 
colaborează cu toate instituțiile locale sau centrale de stat, de drept public sau privat:  de 
asemenea, pe linie de specialitate, atât din punct de vedere metodologic cât și 
organizatoric, colaborează cu federațiile sportive naționale și străine, asociațiile județene 
pe ramuri de sport, cu Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport Prahova, etc. 

 
Art. 2(1) Denumirea structurii sportive este Club Sportiv Ariceștii Rahtivani. 
(2) Schimbarea denumirii poate fi făcută numai prin hotărârea Consiliului Local al 

comunei Ariceștii Rahtivani, pe baza avizului Ministerului Tineretului și Sportului, ca 
urmare a unui raport motivat al iniţiatorului unei astfel de operațiuni. 

(3) Însemnele Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani sunt reprezentate de siglă, 
aceasta urmând a fi reprodusă pe embleme, fanioane, insigne, etc. Stema clubului este 
stilizată în culorile rosu-albastru, cu inițialele C.S. Ariceștii Rahtivani si insemnul  
traditional al industriei cu specific petrolier al zonei.    
 

Art. 3. Sediul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani este în România, județul 
Prahova, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,  str.Republicii nr.108. 
 
 

CAPITOLUL II 
Scopul și obiectul de activitate – structura organizatorică 

 
Art. 4(1) Scopul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani îl constituie organizarea și 

administrarea de activități sportive, cu consecință directă de dezvoltare a sportului de 
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performanță la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani, selecția continuă, pregătirea spotivă și 
participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea 
de competiții și evenimente sportive, în baza regulamentelor și statutelor federațiilor 
sportive naționale, pe ramură de sport. 

(2) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani cuprinde 
următoarele: 
 

1.Dezvoltarea continuă a activității sportive prin: 
   • desfășurarea unei susținute activități de popularizare a sportului, pe ramuri de sport; 
   • inițierea, desfășurarea și participarea la programe, acțiuni cu mesaj sau caracter 
sportiv; 
   • evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la 
reprezentarea și sporirea prestigiului comunei Ariceștii Rahtivani  pe plan intern si 
internațional; 
   • promovarea acțiunilor activităților cuprinse în sfera de activitate, mai ales în rândul 
tinerilor pentru încurajarea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu, 
formarea deprinderilor necesare pentru a putea fi promovați și selectați pentru suportul 
de performanță, mărind astfel baza de selecție a tinerelor talente pentru viitor. 

 
2. Dezvoltarea sportului de performanță prin: 

   • asigurarea funcționarii în cele mai bune condiții a activității de performanță: inițierea, 
desfășurarea și participarea la programe, acțiuni, competiții interne și internaționale; 
   • depistarea, selecționarea și pregătirea tinerilor cu însușiri psihice și aptitudini pentru 
obținerea de înalte performanțe în sport, asigurarea participării acestora la o viață 
sportivă organizată; 
   • perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare 
ramură de sport reprezentată ca secție sportivă a clubului; 
   • susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor; 
   • promovarea cu prioritate a ramurilor sportive, a probelor sportive de profil, asigurarea 
condițiilor organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priză 
la populație și care au impact pozitiv în comunitate; 
   • asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare și desfășurare a pregătirii sportive, 
conștientizarea spiritului de responsabilitate și respectarea normelor vieții sportive la toți 
sportivii de performanță; 
   • luarea de măsuri pentru prezentarea în cele mai bune condiții la competiții a echipelor 
sau spotivilor; 
   • respectarea prevederilor specifice din normele și regulamentele federației și a legilor 
profesioniste naționale și internaționale; 
   • cultivarea spiritului de competiție și fair-play al tinerilor practicanți ai sportului e 
performanță, al suporterilor și nu numai, precum și a respectului pentru valorile sportului 
românesc; 
   • promovarea combaterii dopajului, discriminării și violenței la modul general în 
conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia 
competițiilor; 
   • asigurarea realizării veniturilor clubului și utilizarea rațională a acestora, în 
conformitate cu scopul clubului și cu respectarea prevederilor legale; 
   • inițierea unor activități pentru atragerea unor potențiali sponsori, agenți economici 
persoane juridice, persoane fizice, din țară și străinătate; 
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   •  promovarea și organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar - științific, 
între structuri similare, instituții neguvernamentale, asociații profesionale, intersectând 
sfera sa de activitate; 
   • sprijinirea activităților de studii și cercetări referitoare la activitatea sportivă specifică 
profilului clubului; 
   • acordarea de burse, premii și prime, organizarea de cursuri de specialitate în țară și 
străinătate; 
  • producerea, editarea și difuzarea de cărți și reviste, materiale audio-video și alte 
asemenea activități legate de activitatea sportivă pe ramuri de sport; 
 

3. Preocuparea pentru întreținerea folosirea și dezvoltarea bazei materiale a 
activității sportive: 
   • întreținerea și amenajarea permanentă a bazelor sportive aflate în patrimoniul  sportiv 
si administrate de Club Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
   • întreținerea și utilizarea în mod rațional a materialelor și echipamentelor sportive; 
 

4. Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani poate desfășura și alte activități legate de 
ramuri de sport în vederea realizării scopului și a obiectului de activitate, în condițiile legii. 
 

Art. 5 Activitatea clubului sportiv se desfășoară pe baza calendarelor sportive 
interne și internaționale, elaborate în baza calendarelor organizațiilor de specialitate la 
care este afiliat clubul. 
 

Art. 6 Clubul sportiv se poate afilia la federația sportivă de profil națională, 
corespunzătoare secțiilor sportive, și, după caz, la asociația județeană de resort, 
regională sau internațională corespunzătoare. 
 

Art. 7 (1) Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani are în structură secțiile de fotbal, 
handbal, baschet,  minifotbal, tenis de câmp, tenis de masa, volei, rugby, sah, dans 
sportiv, arte martiale, inot, sportul pentru toti, ciclism, sport columbofil, organizate pe 
ramuri sportive. 

(2) Secția pe ramură sportivă este o subunitate prin care se realizează selecția, 
pregătirea și participarea la competiții. 

(3) Înființarea unei noi secții pe ramură de sport în Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani 
se face prin Hotărâre a Consiliului Local comunei Ariceștii Rahtivani si cu avizul 
Ministerului Tineretului și Sportului, astfel: 

a) la solicitarea Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
b) la propunerea federaţiilor sportive naționale de specialitate; 
c) la propunerea Consiliului Local comunei Ariceștii Rahtivani. 
(4) Desființarea unei secții pe ramură de sport se poate face tot prin hotărâre a 
Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani: 
• la solicitarea Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani, prin Regulamentul de    
Organizare și Funcționare; 
• la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate; 
• la propunerea Consiliului Local comunei Ariceștii Rahtivani. 

 
(5) În cazul desființării unei secții pe ramură de sport, Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani 

va întreprinde demersurile necesare în conformitate cu prevederile legale pentru radierea 
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acesteia din evidențele federațiilor naționale de specialitate și după caz, și din cele ale 
asociațiilor județene pe ramuri de sport. 
 

Art. 8 (1) Structura organizatorică și statul de funcții ale Clubului Sportiv Ariceștii 
Rahtivani se aproba prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani, la 
solicitarea Administratorului clubului sportiv , cu avizul Consiliului de Administrație. 

(2) Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani are în structura sa următoarele 
compartimente: 

• Secția de fotbal , 
• Secția  de handbal, 
• Secția de baschet, 
• Secția de minifotbal, 
• Secția de tenis de câmp, 
• Secția de tenis de masa, 
• Secția de volei, 
• Secția de rugby, 
• Secţia de şah, 
• Secţia de dans sportiv, 
• Secţia de arte martiale 
• Secţia de inot 
• Secţia de ciclism, 
• Secţia Judo, 
• Secţia de sportul pentru toti 
• Secţia de sport columbofil, 
• Compartimentul Economico-Financiar, 
• Compartimentul Juridico-Administrativ. 

 
(3) Structura de conducere a Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani este formată după 

cum urmează: 
a) organul de conducere  deliberativă: Consiliul de Administrație format din cinci 

membrii neexecutivi; 
b) conducerea executivă: Administrator Club Sportiv. 

 
Art. 9 Structura organizatorică și statul de funcții ale Clubului Sportiv Ariceștii 

Rahtivani se pot modifica la solicitarea Administartorului clubului sportiv cu avizul 
Consiliului de Administrație, și se aprobă de Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, 
prin hotărâre. 
 
 

 
CAPITOLUL III 

Patrimoniul, finanțarea, bugetul de venituri și cheltuieli 
 
 

Art. 10 (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani este format din 
drepturile și obligațiile patrimoniale dobândite în condițiile legii. 
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(2) Patrimoniul inițialal clubului este format din bunuri mobile și imobile necesare 
desfășurării în bune condiții a activității, care sunt puse la dispoziție de către  primarie  pe 
baza de proces verbal de predare – primire  și va fi înregistrat în evidențele clubului. . 

(3) Patrimoniul se stabilește anual, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 
31 decembrie. 

(4) Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani administrează cu diligența unui bun 
proprietar bunurile aflate în patrimoniul său atribuite, în condițiile legii, prin Hotărâre a 
Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani. 

(5) Clubul sportiv administrează bazele sportive aflate în patrimoniul comunei 
Ariceștii Rahtivani, primite spre administrare sau folosință gratuită. Bazele și instalațiile 
sportive primite spre administrare sau folosință gratuită sunt considerate patrimoniu 
sportiv și nu iși pot schimba destinația sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului și 
Sportului, conform Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 
completările ulterioare, și a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani. 

 
 Art. 11 (1) Cheltuielile curente și de capital ale Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani 
sunt finanțate din alocații de la bugetul local și, în completare, din veniturile proprii 
realizate și alte surse, în condițiile legii. 

(2) Veniturile proprii realizate de Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani în conformitate 
cu Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pot fi realizate din 
următoarele activități: 

a) activități economice realizate în legătură directă cu scopul și obiectul de 
activitate; 

b) cotizații și contribuții bănești ale simpatizanților; 
c) venituri realizate din acțiuni/evenimente/competiții sportive, din vînzare bilete 
și abonamente; 

d) donații și sponsorizări; 
e) reclamă și publicitate; 
f) valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani, 

altele decât cele de domeniu public; 
g) indemnizații obiținute din participarea la competițiile și demontrațiile sportive; 
h) indemnizatii obținute din transferul sportivilor; 
i) sume rămase din exercițiul financiar precedent; 
j) alte venituri, conform dispozițiilor legale. 
Art. 12 (1) Veniturile proprii obținute din activitatea Clubului Sportiv Ariceștii 

Rahtivani se încasează, se gestionează, se utilizează si se contabilizeza la nivelul 
Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani pentru realizarea scopului și obiectului de activitate. 
                   (2) Fondurile băneşti, primite de la persoane juridice  si fizice sub forma de 
donatii si sponsorizari, vor majora bugetul de venituri si cheltuieli, cu obligatia de a 
prezenta in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind 
sumele primite si utilizate in aceste conditii  cu care a fost majorat bugetul de venituri si 
cheltuieli. 
                  (3) Bunurile primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii, 
sponsorizari etc.  se inregistreaza in contabilitatea clubului. 

Art. 13 (1) Pentru buna desfășurare a activității și îndeplinirea obiectivelor de 
performanță sportivă pe ramuri de sport, clubul sportiv va putea încheia contracte de 
activitate sportivă prin Administratorul clubului sportiv, cu avizul Consiliului de 
Administratie, cu sportivii de performanță / antrenorii / persoanele din staff-ul tehnic, din 
cadrul secției pe ramură de sport a Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani. 
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(2) Cheltuielile cu remunerațiile convenite de cele două părți, club și administrator club 
sportiv/sportiv/antrenor/persoană din staff-ul tehnic, se  suportă  din bugetul anual al 
Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani.  
(3) În cazul  neîndeplinirii obiectivelor propuse și asumate de antrenor sau sportiv, prin 
contractele sportive  încheiate între părți, indemnizatia  se poate diminua, sau contractul 
de activitate sportivă se poate rezilia, după caz. 
(4) Pentru realizarea scopului și obiectivelor stabilite în Consiliul de Administarție, 
Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani va putea: 

a) încheia convenții de cooperare economică cu persoane juridice, fizice, române 
sau străine, doar în conformitate cu prevederile legale; 

b) organiza evenimente spotive singur și/sau în colaborare/asociere, etc. cu 
persoane juridice, fizice, române sau străine, doar în conformitate cu 
prevederile legale.  

 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
Organele de conducere, administrare, coordonare și control 

 
 

Art. 14 (1) Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani este condus de un Consiliu de 
Administrație care are rol deliberativ și de Administratorul Clubului Sportiv care are 
atributii executive. 
(2) Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani, numit de Consiliul 
Local Ariceștii Rahtivani  are  în componență un număr impar de membri şi este format 
din 5 (cinci) membri neexecutivi din care unul este numit preşedinte, dupa cum urmează: 
1. Domnul CONSTANTIN NICOLAE, CNP 1731209293098, cetăţean român, născut la 
data  de 09.12.1973 în Comuna Filipestii de Targ, judetul Prahova, domiciliat  în comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, str.I.L.Caragiale   nr.25, jud. Prahova,  identificat cu CI  
seria PH, nr. 766672/11.12.2020, emisă de SPCLEP Ariceştii Rahtivani  - preşedinte. 

2. Domnul PÂRÂIANU EDUARD-NICOLAE, CNP 1820327292906, cetăţean român, 
născut la data  de 27.03.1982 în Comuna Filipestii de Târg, judetul Prahova, domiciliat în 
comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea,   nr.22, jud. Prahova,  identificată cu CI  seria 
PX. nr.330505/23.03.2015, emisă de SPCLEP PPloieşti; 

3. Doamna SCUMPU ELENA - DORINA , CNP 2691207291894, cetăţean român, 
născută la data  de 07.12.1969 în oraş Comarnic, judeţul Prahova, domiciliată în oraş 
Comarnic, str. Costisului, nr. 5, jud. Prahova,  identificată cu CI  seria PX. 
nr.389001/15.12.2015, emisă de SPCLEP  Comarnic ; 

4. Domnul/doamna ______________; 

5. Domnul/doamna________________; 

(3)  Mandatul membrilor neexecutivi este  de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de 

Administraţie pot fi realeşi dacă obiectivele clubului au fost atinse. 
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(4)  Administratorul Clubului Sportiv nu  poate fi membru în  Consiliul de Administraţie 

(5) Membrii Consiliului de administrație nu sunt remunerati pentru activitatea depusa in 
cadrul acestuia. 

Art. 15 Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani hotărăște încheierea de 
convenții/protocoale de cooperare sportivă cu persoane juridice, fizice, române sau 
străine, în conformitate cu prevederile legale, cu avizul Consiliului de Administrație. 

Art. 16 Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani hotărăște, în condițiile legii, cu acordul 
prealabil al Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri 
sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes 
public local. 
 

Art. 17 (1) Consiliul de Administrație, ca for deliberativ, are următoarele atribuții: 
a) analizează, dezbate și avizeaza strategia activitatii sportive, programele și 

proiectele, planurile de activitate și de dezvoltare a Clubului Sportiv Ariceștii 
Rahtivani, propuse de Administartorul Sportiv și periodic analizează stadiul 
realizării acestora. 

b) avizeză și înaintează spre aprobare la Consiliul Local al comunei Ariceștii 
Rahtivani următoarele: 
 

• proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Ariceștii 
Rahtivani; 
• bilanțul contabil al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
• modificări la Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului 
Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
• organigrama și statul de funcții conform propunerilor Administartorului 
Sportiv și în concordanță cu obiectivele și scopul Clubului Sportiv 
Ariceștii Rahtivani; 
• strategia Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani cu privire la activitatea 
secției sportive; 

c) urmărește buna folosire și gospodărire a patrimoniului pe care îl are în 
administrare și, după caz, ia măsuri în recuperarea eventualelor prejudicii; 

d) aprobă programele de pregătire, calendarul competițional intern și internațional 
pe ramuri de sport a Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 

e) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate 
din venituri extrabugetare, conform dispozițiilor legale; 

f) stabilește cuantumul amenzilor aplicate ca măsuri disciplinare; 
g) aprobă colaborarea Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani cu persoane juridice 

atât în țară cât și în străinătate; 
h) are rol deliberativ și în alte chestiuni importante ce privesc activitatea Clubului 

Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin prevederi legale, prin hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani, pentru buna desfășurare a 
activităților la Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani. 
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(2) Consiliul de Administrație se întrunește la convocarea și data stabilită de 
Administratorul Clubului Sportiv în ședință ordinară de lucru, lunar, sau în ședință 
extraordinară, ori de câte ori se impune, locația fiind la sediul Clubului Sportiv Ariceștii 
Rahtivani sau cea stabilită de Administratorul Clubului Sportiv . 

(3) Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează în Decizii  care se 
adoptă cu majoritatea membrilor. Ședințele Consiliului se consemnează într-un registru 
de procese verbale. 

(4) Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare 
trimisă scris, fax, e-mail, SMS telefonic cu cel puţin 3 zile înainte.   Pentru ca deciziile 
Consiliului de Administraţie să fie valabile, este necesară prezenta a cel putin  jumatate 
plus unu din numarul  membrilor. Deciziile se adopta in mod valabil cu votul majoritatii 
membrilor Consiliului  de Administrtaie (majoritate simpla).   

(5) Deciziile privind patrimoniul cu implicatii asupra interesului public si/sau al 
salariatiilor clubului  se adopta in mod valabil cu votul a cel putin doua treimi din membrii 
Consiliului de Administraţie (majoritate absolută). 

(6)Preşedintele Consiliului de Administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate 
a voturilor. 

(7) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează 
cu privire la aceasta, Cnsiliului Local Aricestii  Rahtivani.  În cazul în care Preşedintele se 
află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de 
imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt  membru, cu 
îndeplinirea funcţiei de Preşedinte.  

(8) Primarul şi viceprimarul comunei Aricestii Rahtivani  vor fi  convocaţi la orice 
întrunire a Consiliului de Administraţie, fără drept de vot. 

(9) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele 
participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile 
separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele Consiliului de Administraţie 
şi  membri. 

 
Art. 18 Conducerea executivă , respectiv Administratorul Clubului Sportiv  și șeful 

de secție/șefii de secții sportive au obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile 
instituției, respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. 

18.1 Administratorul Clubului Sportiv 

(1) Activitatea Clubului Sportiv Aricestii Rahtivani este condusa de catre un Administrator 
Club Sportiv numit prin hotarare de Consiliul local, pentru o perioada de 4 ani, cu 
evaluarea anuală a indicatorilor de performanţă. 

(2) Evaluarea activitatii Administratorului Clubului Sportiv se face de catre Consiliul local.   

(3) Administartorul Clubului Sportiv are următoarele relații:  
   • ierarhice de subordonare față de Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani si 
Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
   •  este superior pentru salariații din cadrul compartimentelor clubului; 
   • funcționale, cu toate persoanele angrenate în activitatea de organizare și desfășurare 
a acțiunilor/competițiilor sportive; de colaborare, cu toate instituțiile de drept public sau 
privat implicate în activitățile sportive și/sau în susținerea acestora. 
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   •  relații de reprezentare: reprezintă personal sau prin delegat Clubul Sportiv Ariceștii 
Rahtivani în relațiile cu organismele sportive interne  și/sau internaționale, cu 
celelalte instituții publice sau private, organisme jurisdicționale, organizații sau agenți 
economici, precum și cu persoane fizice și juridice române și/sau străine. 

 
(4) Administartorul Clubului Sportiv are următoarele atribuții: 
a) îndeplinește atribuții specifice de angajator conform legislației muncii; 
b) îndeplinește atribuții specifice calității de ordonator terțiar de credite; 
c) răspunde de managementul clubului, de organizarea și funcționarea în condiții de 

eficiență și eficacitate și cu respectarea prevederilor legale; 
d) concepe, propune și aplică, cu avizul Consiliului de Administrație, obiectivele, 

strategia si indicatorii de performanta anuali ai ramurilor sportive si vor fi propuse 
spre aprobarea Consiliului Local odata cu prezentarea bugetului local; 

e) întocmește programe și proiecte etapizate, conforme cu avizul Consiliului de 
Administrație, pentru activitatea Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 

f) organizează și conduce activitatea Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani și răspunde 
de buna desfășurare a acesteia, asigură și aplică respectarea dispozițiilor legale 
în vigoare;  

g) avizează programele de pregătire, calendarul competițional intern și extern și 
modalitatea propusă pentru desfășurarea și/sau organizarea competițiilor; 

h) negociază și semnează contracte și alte acte juridice de angajare a Clubului 
Sportiv Ariceștii Rahtivani; 

i) organizează și conduce personal toate activitățile tehnice, sportive, economice 
sociale sau de altă natură, stabilind și delegând atribuții pe trepte ierarhice și funcții 
având în vedere prerogativele funcției, structura organinizatorică și Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani. 

j) îndrumă, coordonează și corelează activitatea desfășurată în secția  sportivă pe 
ramură de sport; 

k) îndrumă și aprobă activitatea antrenorilor la întocmirea planurilor de pregătire, 
anuale, de etapă, săptămânale, zilnice; urmărește respectarea acestora și 
evidența muncii efectuate în așa fel încât realizarea obiectivelor intermediare și 
finale să fie atinse; 

l) stabilește cu antrenorii, prin contractele de activitate sportivă , obiective 
intermediare și finale; 

m) aprobă planul de muncă al antrenorilor și planurile de pregătire pentru echipă, 
planurile de pregătire individuale pentru sportivii conduși de aceștia și analizează 
periodic cu aceștia nivelul atins, rezultatele obținute etc.; 

n) constată dacă obiectivele stabilite au fost atinse, neîndeplinirea acestora fiind 
supusă sancționării cu până la rezilierea contractului de activitate sportivă; 

o) asigură și răspunde de integritatea și buna întreținere a patrimoniului Clubului 
Sportiv Ariceștii Rahtivani precum și funcționarea la parametrii impuși de normele 
prevăzute ai bazelor sportive primite în administrare/folosință; 

p) dispune măsuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului de fair-play, a 
respectării legislației în vigoare Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea 
violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive; 

q) primește și analizează informări scrise despre modul cum s-a desfășurat 
competiția (deplasare, masă, cazare, meci etc.), de la antrenorii echipelor 
participante, în 24 de ore după terminarea evenimentului sportiv; 
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r) asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor privind constituirea și actualizarea 
permanentă a fondului documentar și a bazei de date ale Clubului Sportiv Ariceștii 
Rahtivani referitor la: 
   • actele normative în vigoare privind activitatea sportivă; 
   • regulamentul de organizare și funcționare propriu; 
   • regulamentul intern; 
   • hotărârile Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani privind activitatea    
Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
   • statutele și regulamentele federațiilor naționale de specialitate la care Clubul 
Sportiv Ariceștii Rahtivani este afiliat; 
   • programele strategice de dezvoltare pe termen mediu și scurt al Clubului 
Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
   • evidența antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimați și clasificarea 
lor la fiecare disciplină sportivă; 
   • rezultatele obținute de sportivii Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani la 
competițiile oficiale și amicale interne și/sau internaționale: 

s) elaborează și pune în practică obiective, politici, strategii și sisteme coerente în 
domeniul resurselor umane; 

t) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și 
urmărește aplicarea măsurilor pe care le dispune; 

u) îndeplinește orice alte atribuții pe care legea și actul constitutiv al Clubului Sportiv 
Ariceștii Rahtivani le prevăd; 

v) la solicitare, informează Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani asupra 
rezultatelor sportive, economico financiare și alte activități desfășurate; 

w)  participă și răspunde pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control 
Intern Managerial la nivelul Clubului Sportiv  Ariceștii Rahtivani. 

(5) În exercitarea atributiilor sale, Administratorul Clubului Sportiv emite decizii care 
se comunică, potrivit legii, Consiliului de Administrație și Primarului comunei 
Aricestii Rahtivani. 

(6) În perioada absenței din instituție a administratorului clubului sportiv, atribuțiile 
postului sunt preluate de o persoana desemnată de catre acesta prin decizie. 

 
18.2. Șeful de secție sportivă 

 
(1) Șeful de secție sportivă are următoarele relații: 

• ierarhice, de subordonare Adminisatrtorului Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani; 
are în subordine secția sportivă pe ramura de sport a cărei activitate o conduce; 
• funcționale, cu toate persoanele angrenate în activitatea de organizare și 
desfășurare a competițiilor sportive; 
• de colaborare, cu tot personalul clubului și cu compartimentul implicat în sprijinul 
activităților sportive; de colaborare, cu toate instituțiile de drept public sau privat 
implicate în activitățile sportive și/sau în susținerea acestora. 
• de reprezentare: ca persoană delegată de către Administratorul Sportiv, 
reprezintă Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani în relațiile cu organismele sportive 
interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organisme 
jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoane fizice și 
juridice române și/sau străine; 
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(2) Atribuțiile Șefului de secție sportivă sunt: 
 
a) organizează și conduce toate activitățile tehnice și sportive ale secției; 
b) verifică și avizează planurile de pregătire, anuale, de etapă, săptămânale, 

zilnice întocmite de antrenori, le supune aprobării Administratorului Sportiv . 
c) urmărește respectarea acestora și evidența muncii efectuate în așa fel încât 

realizarea obiectivelor intermediare și finale să fie atinse; 
d) stabilește pentru antrenori (pentru echipa pe care o pregătesc) obiective de 

clasament la sfârșitul sezonului competițional, cât și obiective pentru pregătirea 
fizică a echipei și le supune aprobării Administratorului Sportiv al Cubului 
Sportiv Ariceștii Rahtivani; 

e) participă și urmărește evoluția sportivilor la competițiile oficiale și amicale 
cuprinse în calendarul intern și internațional; 

f) aduce la cunoștință Administratorului Sportiv al  Clubului Sportiv Ariceștii 
Rahtivani dacă obiectivele stabilite au fost atinse, propune acordarea de premii 
pentru îndeplinirea acestora și sancționării,  până la rezilierea contractului de 
activitate sportivă; 

g) organizează selecția continuă a sportivilor, stabilește pentru fiecare antrenor, 
numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice și numărul de sportivi din 
grupe, după caz; 

h) întocmește planuri cu măsuri pentru combaterea dopajului, promovarea 
spiritului de fair-play, a respectării legislației în vigoare (Legea nr. 4/2008 
privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor 
sportive) și le supune  aprobării Administratorului  Sportiv al Clubului Sportiv  
Ariceștii Rahtivani; 

i) are în atenție și analizează informări scrise de la șefii de delegație despre 
modul cum    s-a desfașurat  activitatea (deplasare, masă, cazare, meci etc.) și  
de la antrenor  analiza meciului și/sau competiției, concursului după terminarea 
evenimentului sportiv. Prezintă sinteza acestora Administratorului Sportiv al 
Clubului Sportiv Aricestii Rahtivani; 

j) duce la îndeplinire întreaga activitate și o prezintă Administratorului Sportiv al 
Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani privind constituirea și actualizarea 
permanentă a fondului documentar și a bazei de date ale Clubului Sportiv 
Ariceștii Rahtivani referitor la: actele normative în vigoare privind activitatea 
sportivă; regulamentul de organnizare și funcționare propriu; regulament intern; 
hotărârile Consiliului Local al comunei  Aricestii Rahtivani privind activitatea 
Clubului Sportiv Aricestii Rahtivani; statutele și regulamentul federațiilor 
naționale de specialitate la care Clubul sportiv Aricestii Rahtivani este afiliat; 
programele strategice de dezvoltare pe termen mediu și scurt al Clubului 
Sportiv Aricestii Rahtivani; evidența antrenorilor, clasificarea acestora, a 
sporivilor legitimați și clasificarea lor la disciplina sportivă; rezultatele obținute 
de sportivii Clubului Sportiv Aricestii Rahtivani la competițiile oficiale și amicale 
interne și/sau internaționale; 

k) îndrumă și organizează controlul îndeplinirii sarcinilor reieșite din atribuțiile 
funcționale de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor 
ce se impun;  

l) în cazul în care primește delegare de competență din partea Administratorului 
Sportiv , pe perioada consemnată în dispozitie; 
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m) colaborează și întocmește Regulamentul Intern, Calendarul Competițional 
intern și extern, și  modalitatea propusă pentru desfășurarea  si/sau 
organizarea competițiilor, le supune aprobării Administratorului Sportiv al 
Clubului Sportiv  Ariceștii Rahtivani; 

n) coordonează și controlează activitatea desfaşurată în cadrul secției/secțiilor pe 
ramură/ramuri de sport din cadrul clubului, precum și a antrenorilor și 
organizatorului de competiții în vederea realizării scopului și obiectului de 
activitate al clubului; 

o) analizează, periodic, împreună cu organizatorul de competiții, antrenorii și 
personalul medical stadiul îndeplinirii obiectivelelor stabilite  și rezultatele 
realizate de sportivii legitimați la club; 

p) urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în 
calendarul competițional intern și international al clubului, precum și 
organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție; 

q) întocmește pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi pe niveluri  
valorice și numărul minim de sportivi legitimați sau nelegitimați cuprinși în 
pregatire și le supune aprobarii Administratorului Sportiv al Clubului Sportiv 
Ariceștii Rahtivani; 

r) elaborează și coordonează programe de colaborare cu toate structurile 
sportive, cu corespondent la secția clubului, din comuna Ariceștii Rahtivani, 
precum și cu grupări sportive din România sau străinătate; 

s) monitorizează în permanenţă activitatea concurenţei si utilizează mijloace şi 
metode pentru gestionarea corectă şi în favoarea Clubului Sportiv Ariceştii 
Rahtivani a situaţiilor concrete constatate; 

t) colaborează cu structurile informatice pentru înfiinţarea, crearea, actualizarea 
paginii web a Clubului Sportiv Ariceştii Rahtivani; 

u) se ocupă de publicitate si promovare , planifică  si conduce politicile si 
programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui domeniu; 

v) promovează  imaginea clubului pe plan local si naţional; 
w) ţine legătura cu federaţiile sportive de specialitate la nivel naţional pentru buna 

informare în domeniu, organizează activitatea cabinetului metodic si sprijină 
perfecționarea profesională a tehnicienilor din cadrul clubului; 

x) identifică soluţiile optime de promovare , pentru atragerea mai multor sponsori, 
inclusiv şi deplasarea la diverse firme si instituţii pentru a face cât mai 
cunoscute meciurile din etapele de campionat ale clubului; 

y) asigură implementarea standardelor de control intern/managerial; 
z)  îndeplinește orice alte atribuţii ce reies din Regulamentul de Organizare si 

Funcţionare prin  decizia organelor de conducere; colaborează direct cu forţele 
de ordine din cadrul Inspectoratului  Judeţean de Jandarmi, a Grupării Mobile 
de Jandarmi și Poliţia Locală a comunei Ariceştii Rahtivani, la manifestările 
sportive organizate de Clubului Sportiv Ariceştii Rahtivani. 
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Art.19 Aparatul functional al Clubului Sportiv Ariceştii Rahtivani este format din 
Compartimentul Economico-Financiar  si  Compartimentul  Juridico-Administrativ. 
 

1. Atribuţiile Compartimentul Economico-Financiar: 
 

a. îndeplineste atribuţiile  specifice   prevăzute  de lege , referitoare la planificare, 
prognoză, executare și evidenţierea operaţiunilor economice, finaciare, 
patrimoniale ale instituţiei; 

b. asigură efectuarea corectă si la timp a înregistrărilor contabile privind toate 
operaţiunile economice  ce se efectueaza  în cadrul clubului; 

c. urmăreşte executarea  bugetului prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute 
la fiecare articol bugetar , dupa aprobarea acestuia; 

d. întocmeste situaţiile financiare , lunare, trimestriale si anuale; 
e. asigură verificarea actelor si a înregistrărilor notelor contabile atât in contabilitate 

cât si în execuţie; 
f. exercită şi răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii; 
g. asigură aplicarea măsurilor privind integritatea  patrimoniului instituţiei  şi  

recuperarea  pagubelor aduse acesteia; 
h. planifică şi  elaborează, în conformitate  cu  prevederile  bugetului de venituri şi  

cheltuieli aprobat,  necesarul lunar de credite  şi monitorizează  execuţia  bugetară  
a lunii precedente; 

i. întocmeste  lunar  contul de executie bugetară; 
j. organizează şi  raspunde  de activitatea de inventariere  a  bunurilor  apartinând 

Clubului Sportiv Ariceştii Rahtivani , in conformitate cu prevederile legale; 
k. coordonează  şi  verifică  întocmirea  actelor  comisiilor  de recepţie, inventariere, 

casare şi  de clasare, transferare a bunurilor; 
l. întocmeste proiectul  bugetului de venituri şi cheltuieli anual; 
m. atribuţii  privind  achiziţiile publice, cu  respectarea  prevederilor legale; 
n. răspunde de  gestionarea  eficientă a resurselor publice aflate  la  dispoziţia 

instituţiei; 
o. răspunde de completarea registrelor  contabile conform legislaţiei în vigoare; 
p. avizează documentaţia  aferentă  activităţilor sportive,  referitor  la  devizele 

estimative cuprinzând  cheltuielile  de  transport, masă, cazare, taxa de înscriere  
în  competiţie, diurnă şi onorariu, dupa caz; 

q. repartizează  pe  activitaţi  fondurile aprobate  prin buget  şi creditele  bugetare 
deschise; 

r. verifică deconturile, situaţia inventarierilor, răspunde  de efectuarea eficientă şi 
legală a tuturor cheltuielilor şi veniturilor; 

s. răspunde de organizarea, evidenţa  şi raportarea angajamentelor  bugetare  şi  
legale privind activitatea  Clubului Sportiv Ariceştii Rahtivani; 

t. urmăreşte  operaţiunile  privind angajarea, lichidarea  şi ordonanţarea  cheltuielilor  
şi  răspunde  de  efectuarea  acestora  în termen, de încadrarea  plăţilor  în 
prevederile bugetare,  contractuale  şi  legale; 

u. urmăreşte debitele instituţiei şi răspunde de înştiinţarea conducerii privind siţuatia 
acestora; 

v. urmăreşte modul de întocmire a planurilor financiare la timp si corect de către 
personalul abilitat din secţia pe ramură de sport, derularea licitaţiilor şi a 
contractelor de investiţii din punct de vedere financiar; 

w. centralizează şi ţine evidenţa execuţiei proiectelor sportive; 
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x. întocmeste ordonanţările de plată, planurile financiare, notele de fundamentare 
pentru cheltuielile necesare şi le supune spre aprobare Administratorului Sportiv 
al Clubului  Sportiv Ariceştii Rahtivani; 

y. coordonează procesul de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor 
de inventar, precum şi activitatea presupusă de derulare a operaţiunilor cu caracter 
economico-financiar care urmează acestora în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 

z. asigură salarizarea personalului şi întocmirea fişelor fiscale, asigurarea 
indemnizaţiilor sportivilor, relaţionarea cu sportivii etc.;  

aa. îndeplineşte atribuţiile pe linie de casierie: efectuează încasări şi plăţi în numerar 
asigurând integritatea si securitatea banilor aflaţi în posesie; 

bb. arhivează şi păstrează toate documentele clubului, conform prevederilor legale; 
cc. asigură implementarea standardelor de control intern/ managerial; 
dd. îndeplineşte orice alte atribuţii ce reies din Regulamentul de Organizare si 

Funcţionare prin decizia organelor de conducere. 
 
 

2. Atribuţiile Compartimentului Juridico-Administrativ: 
 
    A. Activitatea administrativă: 
 

a. întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare si instruire 
a lucratorilor în domeniul securitaţii si sanataţii în muncă; 

b. analizează periodic şi întreprinde măsuri pentru optimizarea activitaţii din cadrul 
compartimentului, precum si funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale a 
clubului; 

c. Cunoaşte si respectă Legea nr.4/2008, privind prevenirea si combaterea violenţei 
cu ocazia competiţiilor sportive, cu modificările și completările ulterioare; 

d. răspunde de patrimoniul clubului, asigură gestiunea obiectelor de inventar a 
mijloacelor fixe si mobile; 

e. îndeplinesc orice alte atribuţii ce reies din Regulamentul de Organizare si 
Funcţionare prin decizia organelor de conducere. 
 

B. Atribuţiile Juridice şi de Resurse Umane: 
 

a. îndeplineşte obligaţiile angajatorului în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
b. asigură ocuparea posturilor cu respectarea prevederilor legale; 
c. evidenţiază timpul lucrat şi nelucrat al salariaţilor; 
d. urmăreşte respectarea de către salariaţi a prevederilor Regulamentului Intern; 
e. stabileşte drepturile salariaţilor conform prevederilor legale; 
f. răspunde de securitatea şi sănatatea în muncă a salariaţilor; 
g. elaborează procedurile necesare întocmirii tuturor fişelor de post şi de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale a salariaţilor; 
h. întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor; 
i. întocmeşte proiectul programului de măsuri şi propuneri privind protecţia muncii, 

răspunde de instruirea în domeniul protecţiei muncii, trimestrial şi anual, după caz, 
a personalului din cadrul Clubului Sportiv Ariceştii Rahtivani, în baza unor 
documente scrise şi de luare la cunoştintă, analizează cauzele unor eventuale 
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accidente de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi propune în scris măsurile 
legale de eliminare ale acestora; 

j. întocmeşte regulamente, note şi instrucţiuni, precum şi orice alte acte cu caracter 
normativ, care sunt în legatură cu atribuţiile şi activitatea instituţiei; 

k. asigură reprezentarea instituţiei publice în faţa instanţelor de judecată, organelor 
de urmarire penală, a notariatelor publice şi apără drepturile şi interesele legitime 
ale acesteia în raporturile cu autoriataţi şi instituţii de orice natură, precum şi cu 
orice persoană juridică sau fizică romană sau straină, în condiţiile legii;  

l. redactează, verifică, avizează acte cu caracter juridic, proiecte de hotărare pentru 
a le supune aprobării Consiliului Local al comunei Ariceştii Rahtivani, dacă este 
cazul; 

m. avizează din punct de vedere a legalităţii contractele încheiate de instituţie cu terţi; 
n.  avizează din punct de vedere a legalităţii dispozițiile  emise de Administratorul 

Sportiv; 
o. asigură implementarea standardelor de control intern/managerial. 
 

Art.20 Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani exercită supravegherea si 
controlul asupra Clubului Sportiv al comunei Ariceştii Rahtivani. 

 
 

CAPITOLUL V. 
Recompense şi măsuri disciplinare 

 
Art. 21  Pentru rezultatele deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, 

ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la 
dezvoltarea activităţii sportive pe ramură de sport specifică clubului, Clubul Sportiv 
Ariceştii Rahtivani poate acorda următoarele recompense, conform legii; 

a) titlul de membru de onoare al clubului; 
b) distincţii, trofee, premii si prime. 

 
Art. 22 (1) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul 

Intern, fişa postului se analizează de conducerea clubului care, în funcţie de gravitatea 
acestora, poate aplica urmatoarele sancţiuni: 

a) pentru sportivii, antrenorii si oficialii clubului: 
1. avertisment scris; 
2. amendă; 
3. suspendarea temporară din activitatea competiţională 1-3 etape; 
4. suspendarea temporară din activitatea competiţională pe un sezon competiţional; 
5. reducerea sau anularea premilor sau recompenselor; 
6. rezilierea contractului de activitate sportivă; 
b) în cazul angajatilor clubului, acestora le sunt aplicabile dispoziţiile prevazute de 

legislaţia muncii. 
Art. 23. Cuantumul amenzilor se stabileşte la propunerea Consiliul de Administraţie 

şi se stipulează în Regulamentul de Organizare Intern. 
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CAPITOLUL VI. 
Dispoziţii finale 

Art.24 (1) Clubul Sportiv al comunei Ariceştii Rahtivani este supus înregistrarii în 
Registrul Sportiv în conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr.884/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi 
Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Ca urmare a înregistrării, Clubul Sportiv al comunei Ariceştii Rahtivani va primi un 
numar de identificare şi un Certificat de Identitate Sportivă. 
 

Art.25 Clubul Sportiv al comunei Ariceştii Rahtivani deţine exclusivitatea cu privire 
la:  

a. dreptul asupra imaginii de grup sau individual, static sau în mişcare, a sportivilor 
proprii, în echipamentul de reprezentare sau de concurs; 

b. dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii; 
c. dreptul de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le 

organizează sau la care participă, după caz.  
 

Art.26 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv al 
comunei Ariceştii Rahtivani se completează de drept cu dispoziţiile Legii nr.69/2000 a 
Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor 
acte normative care reglementează această activitate. 
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ANEXA NR. 1 la H.C.L. ARICEȘTII RAHTIVANI  
Nr._____/2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina	18	
	

   
 
 

 
 

ANEXA NR. 3 la H.C.L. ARICEȘTII 
RAHTIVANI Nr.______/2021 

  

          
ORGANIGRAMA CLUBULUI  SPORTIV ARICEȘTII RAHTIVANI 
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ANEXA NR. 4 la H.C.L.ARICEȘTII 

RAHTIVANI  NR.____/2021 

    
 
     

CLUBUL SPORTIV ARICEȘTII RAHTIVANI 
         

STAT DE FUNCȚII 
PRIVIND PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV 

ARICEȘTII RAHTIVANI 
         
         
         

Nr. 
crt. 

COMPARTIMENT FUNCȚIA CONTRACTUALĂ 
Nivelul 

studiilor 
Număr de 

posturi 

    De conducere De execuție     
  1 2 3 4 5 

 
Conducere Administrator 

Club Sportiv    

Contract de 
activitate 
sportivă 

 
Conducere 

Șefii de sectie    

Contract de 
activitate 
sportivă 

1 
Compartimentul 
Economico-
Financiar 

  Economist S 1/2 

2 
Compartimentul 
Juridico-
Administrativ 

  Inspector de 
specialitate S 1/2 

  TOTAL   3 (POSTURI) 
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ANEXA NR. 5 la H.C.L. ARICEȘTII RAHTIVANI  

Nr._____/2021 

    
 
     

 
 
 

PATRIMONIUL CLUBULUI SPORTIV ARICEȘTII RAHTIVANI 
         

 
         
         
         

Nr. 
crt. 

Denumirea Bunului DATE DE IDENTIFICARE 

1.   Baza Sportivă Ariceștii Rahtivani  
Sat Aricestii Rahtivani, str. 
Republicii, nr. 108, CF nr. 22253 

2.  Teren de Sport Nedelea Sat Nedelea , CF nr. 24314 
3. Teren de Sport Târgșoru Nou Sat Târgșoru Nou, CF nr. 24282 
   
         

 
        

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  A  R   

                                                                     
 
 

NR.16365 din 23.06.2021 
  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club 

Sportiv Ariceștii Rahtivani , în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură 
sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia 
 

Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Statul recunoaște 

și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului, desfășurate de 

autoritățile administrației publice locale. 

Educația fizică și sportul cuprind următoarele activități: educația fizică, sportul școlar și 

universitar, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu scop de 

întreținere, profilactic sau terapeutic.  

Statul garantează exercitarea funcțiilor sectorului public și ale sectorului particular în 

domeniile educației fizice și sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți 

factorii interesați. 

 Practicarea educației fizice și sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, 

garantat de stat.  

Exercitarea acestui drept este libera și voluntară și se realizează independent sau în cadrul 

structurilor sportive asociative. Statul recunoaște și garantează persoanei fizice și juridice dreptul la 

libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive. 

 Autoritățile administrației publice locale au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de 

performanta și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și 

sportului în comunitățile locale. 

 Autoritățile administrației publice  locale au obligația să asigure, cu prioritate, copiilor de 

vârsta preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârsta condiții pentru practicarea exercițiului fizic, în 

vederea integrării sociale. 

La nivelul comunei Ariceștii Rahtivani există un numar semnificativ de peste 1.000 de 

copii/adolescenti care ar dorii să practice o activitate sportivă  intr-un cadru adecvat, organizat si 

profesinist.Atât Primăria cât și Consiliul local  dorește să vină în sprijinul lor, prin înfințarea unui club 

sportiv de drept public în subordinea Consiliului Local Aricestii Rahtivani, club care să conțină mai 

multe secții de sport si să fie coordonat de oameni cu experintă în domeniu. 

    



Clubul sportiv va fi coordonat de un organ deliberativ- Consiliul de Administratie, care va fi 

condus de un presedinte, iar conducerea executivă să fie realizată de un administrator sportiv 

împreuna cu șefii secțiilor de sport. 

Pentru funcția de presedinte al Consiliului de Administrație îl propun pe domnul Constantin 

Nicolae, care are multă  experientă  si  a dat dovadă de profesionalism în activitatea desfășurată. 

Completarea Consiliului de Administrație  se va face cu înca doi membrii cu experiență în activitatea 

sportivă si anume: domnul Pârâianu Eduard –Nicolae, profesor de educație fizică și sport în comună 

si doamna Scumpu Elena –Dorina, fost angajat al Ministerului Tineretului si Sportului si coordonator 

în prezent pe mai multe structuri sportive înființate pe lângă primării în judetul Prahova și doi 

consilieri locali desemnați de Consiliul local. 

Având în vedere cele prezentate, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre privind 
aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani , în subordinea 
Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al 
acestuia 

 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
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JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA ARICESTII RAHTIVANI 

PRIMARIA 

SERVICIUL BUGET FINANTE SI INVESTITII 

NR. 16723 din 30.06.2021 

	

	

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare  privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club 
Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură 

sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia 

 

	

	

	 Prin proiectul de hotarare nr.  75 din 23.06.2021 , care face obiectul prezentului raport , 
primarul comunei propune  aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii 
Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate 
juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a 
Organigramei si Statului de funcții al acestuia 

 

	

	 Avand	in	vedere	:	

-	prevederile	articolului		121	din	Constitutia	Romaniei			,,	(1)	Autorităţile	administraţiei	publice,	prin	care	
se	 realizează	 autonomia	 locală	 în	 comune	 şi	 în	 oraşe,	 sunt	 consiliile	 locale	 alese	 şi	 primarii	 aleşi,	 în	
condiţiile	legii.		

					(2)	Consiliile	locale	şi	primarii	funcţionează,	în	condiţiile	legii,	ca	autorităţi	administrative	autonome	şi	
rezolvă	treburile	publice	din	comune	şi	din	oraşe.	“	

-	prevederile	art.19	 (1)	 si	 (2)	ale	 Legii	nr.273/2006	 privind	 finantele	publice	 locale	 ,	 cu	modificarile	 si	
completarile	ulterioare	,		conform	caruia		,,	Bugetele	locale	şi	celelalte	bugete	pevăzute	la	art.	1	alin.	(2)	
se	aprobă	astfel:	

a)	 bugetele	 locale,	 bugetele	 împrumuturilor	 externe	 şi	 interne	 şi	 bugetele	 fondurilor	 externe	
nerambursabile,	de	către	consiliile	locale	ale	comunelor,	oraşelor,	municipiilor,	sectoarelor,	judeţelor	şi	
de	Consiliul	General	al	Municipiului	Bucureşti,	după	caz;	
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b)	bugetele	instituţiilor	publice,	de	către	consiliile	prevăzute	la	lit.	a),	în	funcţie	de	subordonarea	acestora.	

(2)	Pe	parcursul	exerciţiului	bugetar,	autorităţile	deliberative	pot	aproba	rectificarea	bugetelor	prevăzute	

la	alin.	(1)	lit.	a)	şi	b),	în	termen	de	30	de	zile	de	la	data	intrării	în	vigoare	a	legii	de	rectificare	a	bugetului	

de	 stat,	 precum	 şi	 ca	 urmare	 a	 unor	 propuneri	 fundamentate	 ale	 ordonatorilor	 principali	 de	 credite.	

Rectificărilor	 bugetelor	 locale	 li	 se	 vor	 aplica	 aceleaşi	 proceduri	 ca	 şi	 aprobării	 iniţiale	 a	 acestora,	 cu	

excepţia	termenelor	din	calendarul	bugetar.	“	

-	 prevederile	 art.20	 (1)	 ale	 Legii	 nr.273/2006	 privind	 finantele	 publice	 locale	 ,	 cu	 modificarile	 si	

completarile	 ulterioare	 	 ,,	 	 Autorităţile	 administraţiei	 publice	 locale	 au	 următoarele	 competenţe	 şi	

responsabilităţi	în	ceea	ce	priveşte	finanţele	publice	locale:	

a)	 elaborarea	 şi	 aprobarea	 bugetelor	 locale,	 în	 condiţii	 de	 echilibru	 bugetar,	 la	 termenele	 şi	 potrivit	

prevederilor	stabilite	prin	prezenta	lege;	“	

	-	prevederile	art.21(1)	;	(2)	(4)	ale	Legii	nr.273/2006	privind	finantele	publice	locale	,	cu	modificarile	si	

completarile	ulterioare		,,	(1)	Ordonatorii	de	credite	sunt	de	trei	categorii:	ordonatori	principali,	ordonatori	

secundari	şi	ordonatori	terţiari.	

(2)	Ordonatorii	principali	de	credite	ai	bugetelor	 locale	sunt	primarii	unităţilor	administrativ-teritoriale,	

primarul	 general	 al	 municipiului	 Bucureşti,	 primarii	 sectoarelor	 municipiului	 Bucureşti	 şi	 preşedinţii	

consiliilor	judeţene.	

	(4)	 Conducătorii	 instituţiilor	 publice	 cu	 personalitate	 juridică,	 cărora	 li	 se	 alocă	 fonduri	 din	 bugetele	

prevăzute	la	art.	1	alin.	(2),	sunt	ordonatori	secundari	sau	terţiari	de	credite,	după	caz.”	

-	 prevederile	 	 art.22	 (3)	 ale	 	 Legii	 nr.273/2006	 privind	 finantele	 publice	 locale	 ,	 cu	 modificarile	 si	

completarile	 ,,	 (3)	Ordonatorii	 terţiari	de	 credite	utilizează	 creditele	bugetare	 ce	 le-au	 fost	 repartizate	

numai	pentru	realizarea	sarcinilor	unităţilor	pe	care	le	conduc,	potrivit	prevederilor	din	bugetele	aprobate	

şi	în	condiţiile	stabilite	prin	dispoziţiile	legale.”	

-	prevederile	art.21	(4)	ale	Legii	nr.270/2013	pentru	modificarea	si	completarea	Legii	nr.500/2002	privind	

finantele	publice	locale	care	precizeaza	,,	(4)	Ordonatorii	terţiari	de	credite	angajează	cheltuieli	în	limita	

creditelor	de	angajament	repartizate	şi	utilizează	creditele	bugetare	ce	le-au	fost	repartizate	numai	pentru	

realizarea	 sarcinilor	 instituţiilor	 pe	 care	 le	 conduc,	 potrivit	 prevederilor	 din	 bugetele	 aprobate	 şi	 în	

condiţiile	stabilite	prin	dispoziţiile	legale.”	

-prevederile	 art.18	 ^1,alin.(1)	 din	 Legea	 educatiei	 fizice	 si	 sportului	 69/2000,	 cu	 modificarile	 si	

completarile	ulterioare		prevede	ca	prin	hotarare		a	autoritatilor	deliberative	ale	administratiei	publice	

locale	se	pot	aloca	sume	din	bugetul	 local	 ,	pentru	finantarea	activitatii	sportive	a	structurilor	sportive	

care	au	calitatea	de	ordonator	de	credite	aflate	in	subordinea	sa,	cu	respectarea	legislatiei	nationale	si	

comunitare	din	domeniul	ajutorului	de	stat	.	

Coroborata	cu	OUG.38/2017	

"Art.	18	^1.	-	 (1)	Prin	hotărâre	a	autorităţilor	deliberative	ale	administraţiei	publice	locale	se	pot	aloca	

sume	din	bugetul	local,	pentru	finanţarea	activităţii	sportive	a	structurilor	sportive	care	au	calitatea	de	

ordonator	 de	 credite	 aflate	 în	 subordinea	 sa,	 cu	 respectarea	 legislaţiei	 naţionale	 şi	 comunitare	 din	

domeniul	ajutorului	de	stat.	
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(2)	Prin	hotărâre	a	autorităţilor	deliberative	ale	administraţiei	publice	locale	se	pot	aloca	sume	din	bugetul	
local,	cu	respectarea	legislaţiei	naţionale	şi	comunitare	din	domeniul	ajutorului	de	stat,	şi	pentru:	

a)	 finanţarea	 programelor	 sportive	 ale	 cluburilor	 sportive	 de	 drept	 public	 înfiinţate	 pe	 raza	 unităţii	
administrativ	-	teritoriale;	

(3)	Autorităţile	administraţiei	publice	locale	pot	aloca	sume	pentru	finanţarea	activităţii	potrivit	alin.	(1)	şi	
(2)	în	limita	a	maximum	5%	din	bugetul	aprobat.”	

	 In	 articolul	 92	 din	 Codul	 Adminidstrativ	 este	 specificat	 faptul	 ca	 ,,	 Consiliile	 locale	 şi	 consiliile	
judeţene	pot	hotărî	asupra	participării	cu	împrumuturi,	capital	sau	cu	bunuri,	după	caz,	 în	numele	şi	 în	
interesul	colectivităţilor	locale	la	nivelul	cărora	sunt	alese,	la	înfiinţarea,	funcţionarea	şi	dezvoltarea	unor	
organisme	prestatoare	de	servicii	publice	şi	de	utilitate	publică	de	interes	local	sau	judeţean,	în	condiţiile	
legii.”	

	 Conform	articolului	129,	alin(7)	se	precizeaza	,,		În	exercitarea	atribuţiilor	prevăzute	la	alin.	(2)	lit.	
d),	consiliul	local	asigură,	potrivit	competenţei	sale	şi	în	condiţiile	legii,	cadrul	necesar	pentru	furnizarea	
serviciilor	publice	de	interes	local	privind:		f)	sportul.	

	 Avand	in	vedere	cele	expuse	,	din	punct	de	vedere	financiar	contabil	,	dupa	aprobarea	bugetului	
de	 venituri	 si	 cheltuieli	 al	 comunei	 Aricestii	 Rahtivani	 ,	 cu	 	 respectarea	 tuturor	 actelor	 normative	 si	 a	
prevederilor	legale	in	ceea	ce	priveste	finantarea	clubului	sportiv	de	drept	public	,		se	pot	aloca	sume	din	
bugetul	local	pentru	finantarea	programelor	sportive	ale	cluburilor	sportive	de	drept	public	infiintate	pe	
raza	unitatii	administrativ	teritoriale	,	incepand	cu	luna	iulie	2021	,	conform	prevederilor	Legii	nr.273/2006	
,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare	.	

	 Proiectul	de	hotarare	pentru	infiintarea	Clubului	Sportiv	Aricestii	Rahtivani	,	respecta	prevederile	
legale	in	vigoare	si	poate	fi	supus	spre	aprobare		consiliului		local.		

	 	

	

	

Intocmit,	

Serviciul	Buget	Finante	si	Investitii	

Cazan	Corina	Elena	


