






c) un reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
desemnat prin dispoziţie.

(3) Conducerea executivă a Clubului Sportiv "GLORIA 2018" Bistriţa
Năsăud este asigurată de către un <:lirector care are obligaţia de a duce la 
îndeplinire toate atribuţiile instituţiei, cu respectarea tuturor prevederilor 
legale în vigoare. 

(4) Directorul îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.
Art.8 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv „GLORIA 2018"

Bistriţa-Năsăud va fi aprobat după înscrierea structurii sportive în Registrul 
sportiv. 

Art.9 Se mandatează domnul Cioarbă Teofil Iulian, director executiv în 
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, domiciliat în Bistriţa,                                  
,                                                  jud.Bistriţa-Năsăud, legitimat cu C.I. seria       nr.       
şi CNP                   , eliberat de SPCLEP Bistriţa la data de                  , să 
semneze/depună orice cerere sau acte necesare în vederea efectuării 
operaţiunilor specifice pentru înscrierea Clubului Sportiv „GLORIA 2018" 
Bistriţa-Năsăud în Registrul sportiv organizat în cadrul Ministerului Tineretului 
şi Sportului, precum şi la orice alte instituţii. 

Art.10 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi 
,,pen t ru " . 

Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia economică, Direcţia administraţie locală şi Direcţia 
dezvoltare durabilă şi relaţii externe din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa
Năsăud. 

Art.12 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi 
relaţii publice cu: 

- Persoanele nominalizate la art.7 alin.(2) lit.b);
- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
- Direcţia administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Domnul Cioarbă Teofil Iulian, director executiv;
- Instituţia Prefectului judeţul B istriţa-Năsăud.
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