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H O T Ă R Â R E A  Nr.  13 
Din 26.02.2021 

 
Privind: modificarea componentei nominale a Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv 
„Gloria” Iveşti 

Inițiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 863 din 09.02.2021 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.02.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivesti, 
judetul Galati, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 863 din 09.02.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 889 din 
10.02.2021; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, 
culte, învăţământ, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 21/12 aprilie 2006, a Consiliului local al comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin. (1) lit.„d” și alin.(7) lit.„f” din O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.78 alin.(1) din Legea nr.69/2000, a educaţiei fizice şi 
sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art.1.- Se reorganizează Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Local „Gloria”  Ivești, 
in componența prevazută in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2.- Pe data prezentei, Hotărârea nr.86/29.11.2017 a Consiliului local al comunei Ivești, 
privind modificarea componenţei nominale a Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv „Gloria”  
Ivești, își incetează aplicabilitatea. 
 



 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
 

 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gîrlescu Victor    Toma Zanfirica  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



      A N E X A 
      La H.C.L.nr.  13 
      Din 26.02.2021 
 
 
 
 
 

L I S T A    N O M I N A L Ă 
 

a membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „Gloria” Ivești 

- comuna Ivești, județul Galați 

 

Nr. 
crt.     Nume si prenume                     Funcția       
 

 
1. Bobocea Sebastian, profesor     - președinte 
2.  Luca Iulian-Grigore, reprezentant S.C. Conandra S.R.L. - vicepreședinte  
3.  Tudose Ilie, consilier local      - secretar 
4.  Gotu Costel, organizator de competiții    - membru  
5.  Rusu Fănică, profesor sport, antrenor seniori   - membru 
6. Tăbăcaru Georgică, antrenor juniori    - membru 
7.  Gruia Ion, responsabil handbal     - membru 
8. Luca Eugen, reprezentant  S.C. Dunis S.R.L.   - membru 
9. Mitu Mihai, viceprimar      - membru. 
 

 Popa Alexandru       - președinte onorific. 
 

 
 

Toți membrii Consiliului de administrație: 
- vor fi alături de echipele sportive și vor răspunde de cheltuirea legală a sumelor repartizate.  
- vor ajuta echipele să-și realizeze obiectivul de a se clasa pe unul din primele 5 locuri și de a realiza 

jocuri apreciate. 
- vor sprijini echipa de juniori astfel ca aceasta să devină rampă de lansare a jucătorilor către echipa 

de seniori. 
- Vor avea în vedere ca toate bazele sportive să fie bine întreținute și la dispoziția celor ce vor să facă 

mișcare. 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL , 
Nr. 863 din 09.02.2021 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
La proiectul de hotărâre privind modificarea componentei nominale a Consiliului de 
Administratie al Clubului Sportiv Local „Gloria” Ivesti. 

  

Avand in vedere schimbările produse în C.A. Gloria Ivești după alegerile locale din 
septembrie 2020, propunem Consiliului local Ivești refacerea consiliului de administrație al 
clubului prin numirea unor noi membri și repartizarea funcțiilor. 

In intâlnirea avută cu membrii rămași, s-a propus ca noul consiliu de administrație să fie 
compus din 9 membri și repartizați pe funcții, după cum urmează : 

 
1. Bobocea Sebastian, profesor     - presedinte 
2.  Luca Iulian-Grigore, reprezentant S.C. Conandra S.R.L. - vicepresedinte  
3.  Tudose Ilie, consilier local      - secretar 
4.  Gotu Costel, organizator de competiții    - membru  
5.  Rusu Fănică, profesor sport, antrenor seniori   - membru 
6. Tăbăcaru Georgică, antrenor juniori    - membru 
7.  Gruia Ion, responsabil handbal     - membru 
8. Luca Eugen, reprezentant  S.C. Dunis S.R.L.   - membru 
9. Mitu Mihai, viceprimar      - membru. 
 

 Popa Alexandru       - președinte onorific. 
 
Toți membrii Consiliului de administrație vor fi alături de echipele sportive și vor răspunde 

de cheltuirea legală a banilor repartizați. De asemenea, vor ajuta echipele să-și realizeze 
obiectivul de a se clasa pe unul din primele 5 locuri și de a realiza jocuri apreciate. 
 Consiliul de administrație va sprijini echipa de juniori astfel ca aceasta să devină rampă 
de lansare a jucătorilor către echipa de seniori. 
 Nu în ultimul rând se va avea în vedere ca toate bazele sportive să fie bine întreținute și 
la dispoziția celor ce vor să facă mișcare. 
 Supunem Consiliului local aprobarea noului consiliu de administrație al Clubului sportiv 
„Gloria” Ivești, în componența și funcțiile repartizate. 

 
 

      CONSILIERI LOCALI , 

    Gruia Ion    Tudose Ilie 



  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Administrator Public 
Nr.889 din 10.02.2021 

  
 
   RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Consiliului de Administraţie al Clubului 
Sportiv Gloria Iveşti 

 
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  

136 alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are in vedere organizarea 

Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Gloria Iveşti. Propunerea are la baza 

hotararea privind schimbarea denumirii Clubului Sportiv Gloria Ivesti. 

Clubul Sportiv a fost infiinţat prin Hotărârea nr.21/12.04.2006, ca persoană 

juridică de drept public. 

Ultima componenţă a Consiliului de administraţie a fost aprobată prin Hotărârea 

nr. 86/29.11.2017, a Consiliului local al comunei Iveşti.  

Având in vedere prevederile art.3 alin.(1) din Legea nr.69/2000, a educaţiei fizice 

şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare « Autorităţile administraţiei publice, 

unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele 

neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de 

performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei 

fizice şi sportului în comunităţile locale ». 

 Consiliul local are competenţa adoptării proiectului de hotărâre prezentat de 

iniţiator, in baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.„d” și alin.7 lit.„f” din O.U.G.nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare in sedinta ordinara 

din noiembrie 2017.       

ADMINISTRATOR PUBLIC,  
 



Băraru Oana - Giorgiana 



 


