
ROMÂNIA                                                                                                          

JUDEȚUL GORJ                                                                                     

CONSILIUL JUDEȚEAN                                          

                                                                                                                                            

                  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri în vederea încetării calității de asociat a UAT - Județul Gorj în cadrul 

Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013 privind stabilirea unor măsuri în vederea dobândirii 

calității de asociat a Județului Gorj în cadrul Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu”; 

-Prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din Statutul Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu”; 

-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În baza art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1.  (1) Se aprobă retragerea UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, din Asociația Clubul Sportiv 

PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu structură monosportivă 

(fotbal). 

(2) Prezenta hotărâre are valoare de act juridic unilateral, supus notificării organului de conducere al  Asociațiției 

Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu, ale cărui efecte juridice vizează încetarea calității de asociat. 

Art. 2 Se mandatează Președintele Consiliului Județean Gorj, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a 

Asociaţilor, să susțină în cadrul organului de conducere al structurii asociative sportive realizarea formalităților 

de încetare a calității de asociat a UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, în cadrul Asociației Clubul 

Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Tg-Jiu și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj.                

               PREȘEDINTE, 

         Popescu Cosmin-Mihai                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

Nr. 193 

Adoptată în ședința din 18.12.2020 

Cu un număr de 21 voturi 

Din numărul consilierilor județeni  


