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H O  T A R A R EA nr. 73  din 15.11.2022 
privind înfiinţarea Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEŞTI” 

 
            Consiliul local al comunei Calafindesti, judetul Suceava;  
Având în vedere: 
       -      proiectul de hotarâre iniţiat de primarul comunei Calafindeşti, domnul Adrian FRÎNCU înregistrat sub 
nr. 6947 din 15.11.2022; 

- referatul de aprobare nr. 6948 din 15.11.2022; 
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6949 din 15.11.2022; 
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Calafindești înregistrat sub nr. 

6950 din 15.11.2022; 
În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 69/2000, Legea Educaţiei fizice şi Sportului; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

Luând în considerare: 
- Dovada de disponibilitate a denumirii Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEŞTI” nr. 201494 din 

07.11.2022 emisă de Ministerul Justiţiei;  
 În temeiul art.129 alin.(2) lit.e) si alin.(9) lit.a), art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă participarea comunei Calafindești, ca membru fondator la constituirea Asociaţiei club 
sportiv ”CALAFINDEȘTI”. 
 Art.2.  Se aprobă înfiinţarea Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEȘTI”. 
 Art.3. Se aprobă Statutul Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEȘTI”, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se aprobă participarea financiară a comunei Calafindești, în calitate de membru fondator, la 
constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEȘTI”, cu suma de 200 lei. 
 Art.5. (1) Se împuterniceşte domnul LAZURCĂ MAXIM, domiciliat în comuna Calafindești, nr. 912, 
judeţul Suceava, identificat cu C.I. seria XV, nr. 047643, CNP 1740502334954, în vederea semnării tuturor 
documentelor din partea comunei Calafindești necesare înfiinţării Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEȘTI”, 
precum şi a altor documente necesare în acest scop. 
    (2) Se desemnează domnul LAZURCĂ MAXIM, domiciliat în comuna Calafindești, nr. 912, 
judeţul Suceava, identificat cu C.I. seria XV, nr. 047643, CNP 1740502334954, în calitate de reprezentant al 
comunei Calafindești în Adunarea Generală a Asociaţiei club sportiv ”CALAFINDEȘTI” și în calitate de 
secretar în cadrul Consiliului director . 
 Art.6. Secretarul general al comunei Calafindești va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de 
specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire, şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Suceava. 
         
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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