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HOTĂRÂRE  
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv 

„GLORIA 2018ˮ Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și  

completările ulterioare  
 
 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data 
29.07.2020, în prezența a 30 de consilieri judeţeni; 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.IX/14180 din 20.07.2020 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- raportul  comun nr.II/14187 din 20.07.2020 al Direcţiei economice și 

Direcției administrație locală din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
- adresa nr.2294 din 08.07.2020 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018ˮ 

Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub 
nr.II/13513 din 08.07.2020, prin care s-au transmis Nota de fundamentare 
nr.2273/07.07.2020 și Hotărârile Consiliului de administrație nr.26/29.06.2020 
și nr.30/01.07.2020; 
        - prevederile art.21 alin.(1) lit.b), art.22 - art.24, art.26 alin.(1), alin.(2) 
lit.b), art.29 alin.(1) și alin.(2), art.30, art.69 alin.(4), art.71 alin.(2) din Legea 
educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.6 alin.(3) și alin.(4), art.9 lit.d), art.10 lit.d), art.11, 
art.12 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) lit.d) și art.26 alin.(2) din Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere 
în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000; 

- avizul nr.IA/14684 din 27.07.2020 al Comisiei de cultură; 
- avizul nr.IA/14795 din 28.07.2020 al Comisiei de administraţie; 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) 

lit.f), art.182 alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
   
  Art.I Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 

nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018ˮ Bistriţa-Năsăud, 
instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.3 Sediul clubului sportiv este în municipiul Bistriţa, str. General 
Grigore Bălan, nr.11,  parter, sala 18, județul Bistriţa-Năsăud”. 

Art.II Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 
„GLORIA 2018ˮ Bistriţa-Năsăud, prevăzut în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în subordinea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1. Art.1 alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „(3) Sediul Clubului Sportiv „GLORIA 2018ˮ Bistrița-Năsăud este în 

municipiul Bistrița, str. General Grigore Bălan, nr.11, parter, sala 18, județul 
Bistrița-Năsăud”. 

2. Art.5 alin.(2) lit.j) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„j) producerea, editarea și difuzarea de cărți și reviste, materiale audio-

video, materiale publicitare (fan shop) și alte asemenea activități legate de 
activitatea sportivă, conform  dispozițiilor legale  în vigoare.” 

Art.III Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi 
„pentru” și 2 „abțineri”. 

Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
și directorul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud. 

Art.V Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul juridic cu: 
-  Direcția economică; 
-  Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control; 
-  Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud; 
-  Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
          PREŞEDINTE,                                   Contrasemnează: 
  EMIL RADU MOLDOVAN        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                           ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
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