HOTĂRÂRE
cu privire la: asociere Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv
,, Aluminiu Alro,, Slatina  Secţia fotbal

Având în vedere:
 Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 5710/25.07.2008 ;
 cererea Clubului Sportiv Aluminiu Alro Slatina – Secţia fotbal nr. 241/2008 înregistrată la Consiliul Judeţean
Olt sub nr. 5537/2008;
 raportul comun al Direcţiei Buget, Taxe Impozite şi Informatizare şi al Direcţiei pentru Administraţia Publică nr.
5714/25.07.2008;
 raportul Comisiei pentru studii economico sociale buget – finanţe, integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului nr. 5785/28.07.2008;
 raportul Comisiei pentru administraţia publică, juridică , apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului
şi relaţii cu cetăţenii nr. 5801/28.07.2008;
 raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială , activităţi sportive şi de agreement nr. 5812/28.07.2008 ;
 amendamentul formulat în şedinţa Consiliului Judeţean ;
 prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 6, alin. (6) lit. a) şi art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă asocierea dintre Consiliul Judeţean Olt şi Clubul Sportiv Aluminiu Alro Slatina – Secţia
fotbal.
Art. 2. Condiţiile de acordare a sumelor, durata, drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi prevăzute în contractul de
asociere.
Contractul de asociere se va analiza în şedinţa Consiliului Judeţean şi se va supune aprobării acestuia.
Art.3 . Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean să semneze contractul de asociere după
aprobarea acestuia în şedinţa Consiliului Judeţean.
Art. 4. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt în Consiliul de administraţie al Secţiei de fotbal
din cadrul Clubului Sportiv Aluminiu Alro Slatina, după cum urmează:
 domnul Ciugulea Ion  Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt;
 domnul Ciocan Dan  consilier judeţean.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Contabilitate Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget –
Finanţe, Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul , Direcţiei Administraţia Publică şi Relaţiile cu Consiliile
Locale,Serviciului Cooperare Interinstituţională, Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean, Clubului Sportiv Aluminiu Alro Slatina–Secţia fotbal pentru aducere la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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