
                                                         R O M A N I A
                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTURUGENI
                                                   JUDETUL  GIURGIU

                                                      H O T A R A R E
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al  Clubului Sportiv Padureni

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BUTURUGENI
Avand in vedere:
-referatul primarului comunei Buturugeni nr.2170/07.05.2020
-raportul compartinentului de specialitate nr.2178/08.05.2020
-avizul comisiei de specialitate nr. 2235 /12.05.2020
-prevederile  art.8 din HCL nr. 48 din 30.09.2019 a Consiliului Local Buturugeni,
-prevederile art.26,aliniatul(1) si aliniatul(2),litera(b),articolul 29,aliniatul(1) si art.30 din Legea 
nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului,cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.16,art.17 din  HG nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in 
aplicare a dispozitiilor Legii Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000, cu modificarile si 
completarile  ulterioare,
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica,republicata;
-prevederile art.108,litera d, art.129 aliniatul(2),litera(d),aliniatul (7),litera(f) art.287,litera(b), din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.196,aliniatul(1),litera (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare,

                                                       H O T A R A S T E :
Art.1-Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv Padureni se modifica  dupa 
cum urmeaza:
“ Art.7,aliniatul 6 – se modifica si se completeaza astfel : Organizarea de competitii sportive cu 
respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale. “
“ Art.8-se modifica si se completeaza astfel:Insemnele Clubului Sportiv Padureni sunt 
reprezentate de :
    a)culorile Clubului Sportiv Padureni sunt alb-negru(principal) si alb-albastru(secundar)
    b)sigla  Clubului Sportiv Padureni se compune dintr-un scut triunghiular pe fond negru cu 
dungi albe de la mijlocul scutului in partea de jos,reprezentand culorile clubului iar in partea de 
sus a scutului, sunt inscriptionate trei stele albe, sub care este reprezentant un cerc alb negru 
reprezentand mingea de fotbal in interiorul caruia sunt inscrise litere S P reprezentand  Sportul 
Padureni.In partea de mijloc scutul este  traversat de o banda semiondulata in interiorul careia 
este inscris CS Padureni sub care este inscriptionat anul 2019.

“ Art.26 ,litera b se modifica si se completeaza astfel:  Stimularea si recompensarea sportivilor 
pentru merite deosebite,evidentiati prin rezultate pozitive in cadrul competitiei se va realiza in 



functie de bugetul de venituri si cheltuieli al clubului,pe baza referatului intocmit de Consiliul de 
administratie astfel :
a)-ocuparea locului 1,2,3 la sfarsitul competiei sportive. 
b)-acordarea de prime pentru jucatori,daca sunt titulari a cel putin 70 %  din meciurile organizate
in cadrul competitiei sportive.
Art.2-Prevederile prezentei hotarari vor fi facute publice prin afisare,comunicate Clubului 
sportiv,precum si Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu de catre secretar.
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