COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7/2022
privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public
Club Sportiv Tractorul Lădeşti
Consiliul Local al Comunei
Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 28.01.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din
totalul de 11 in funcţie ;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Mie ANDRONACHE;
Luând în dezbatere:
• referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privitor la înfiinţarea unui club sportiv
care să coordoneze activitatea sportivă la nivelul administrativ - teritorial al comunei
Ladesti, întocmit de viceprimarului comunei Ladesti;
• Raportul nr.221 din 19.01.2022 al compartimentului de specialitate ;.
• Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Local Lădeşti;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei;
în conformitate cu prevederile:
• art.45 alin.5 din Constituţia României;
• art.26, alin.1 si ali.2, lit.(b), art.29 alin.1 şi art.30 din Legea nr.69/2000 a educaţiei
fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
• art.129 alin.1. alin.2. lit. (a), lit(c) şi lit.(d), alin.3. lit.(e) , alin.6. lit.(a) şi alin.7. lit.(f) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codui administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit.a. şi .g. şi art.196 alin.(1) lit. a din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu
un număr de 11 voturi pentru ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public, "Club Sportiv
Tractorul Lădeşti Vâlcea" (C.S. Tractorul Lădeşti Vâlcea), instituţie publică aflată în
subordinea Consiliului Local al Comunei Lădeşti, cu sediul principal în Căminul cultura!
Lădeşti, str. Principală Lădeşti nr.139, care să promoveze activităţi sportive in toate ramurile
de sport recunoscute in România (prevăzute in anexa 1), pentru activitatea de performanţă,
selecţie şi pentru participarea la competiţii interne şi internaţionale, a tineretului din comuna
Lădeşti.
(2) Având în vedere regimul juridic al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea
de persoana de drept public în subordinea Consiliului Local Lădeşti, în calitate de autoritate
publică locală, acesta este membru fondator unic, având atribuţii de conducere,
supraveghere şi control asupra clubului.
(3) Se atribuie în folosinţă gratuită pentru sediul social al clubului un spaţiu
format dintr-o cameră, aflat în incinta Căminului cultural Lădeşti.
(4) Culorile Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea sunt ALB-NEGRU.
(5) Sigla Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea este o minge pe un simbol de
scut în două culori : ROŞU-ALBASTRU. Pe sigla denumirea clubului apare " C . S . Tractorul
Lădeşti Vâlcea " . Reprezentarea grafică se regăseşte în anexa 3 care face parte integrantă
din prezenata hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a clubului sportiv
de drept public Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea, conform Anexei 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă Consiliul de administraţie al Clubului Tractorul Lădeşti Vâlcea,
în următoarea componenţă:
- Băjan Cristian
- Preşedinte
- Băjan Adrian
- Vicepreşedinte
- Stanciu Gheorghe
- Secretar
Art. 4 Clubul Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea va fi înscris ca structură sportivă
în Registrul Sportiv de la Agenţia Naţională pentru Sport;
Art. 5 Clubul Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea se organizează ca o structură
polisportivă cu toate ramurile de sport recunoscute in România. Clubul are ca scop
organizarea si administrarea activităţii sportive din comuna Ladesti in toate ramurile de sport
recunoscute in România (prevăzute in anexa 1). Obiectul de activitate este performanţa,
selecţia, pregătirea şi participarea la competiţiile interne şi internaţionale in toate ramurile de
sport recunoscute in România (prevăzute in anexa 1).
Art. 6 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Club Sportiv Tractorul
Lădeşti Vâlcea în vederea constituirii bazei materiale necesare activităţii sportive, bunurile
aflate în proprietatea publică a comunei Lădeşti şi in administrarea Consiliului Local şi
anume:
- Sala de Sport, situată în localitatea Ladesti, str. Principală Lădeşti, nr.48
- Teren de fotbal situat în localitatea Lădeşti str. Târgului, nr.10
- Baza sportivă , situată în localitatea Ladesti, str. Principală Lădeşti, nr.48
Art. 7 Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi
organizarea clubului se suportă din bugetul locai de la capitolul 67, Cultură Sport.
Art. 8 Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către
Consiliul Local al Comunei Lădeşti
Art. 9 Regimul de disciplina, sancţiunile si recompensele sunt stabilite in
Regulamentul de organizare si funcţionare al clubului.
Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
însărcinează viceprimarul comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea.

prezentei hotărâri

se

Art. 11 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul, şi o va comunica
Viceprimarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea.
Lădeşti, 28 ianuarie 2022

Anexa nr.1 LA H.C.L. nr.7/28,01.2022

LISTA RAMURILOR DE SPORT RECUNOSCUTE IN ROMANIA

REŞEDINŢE D
o n s . Ilie A N

Lupte
I
Majorete
Minifotbal
Minigolf
Modeiism
Motociclism
Natatie Si Pentatlon Modern
Oina
Orientare
Padbol
59. Pangration Athlima
60 Patinaj
61 Pescuit sportiv
62. Polo
63 Popice
64. Poweriifting
65 Radioamatorism
66. Rugby
67 Sambo
68. Schi - Biatlon
69 Schi nautic
70 Scrabble
71. Scrima
72. Skandenberg - Armwrestling
73. Snooker
74 Sport Columbofil
75 Sport cu atelaj canin
76. Sportul pt .persoane cu nevoi speciale
77 Sportul pt. toîi
78 Sumo
79 Squash
80 Sah
81 Table
82. Taekwondo Itf
83. Taekwondo Wt
84. Tenis
85. Tenis de Masa
86. Teqbail
87. Tir Cu Arcul
88. Tir Sportiv
89. Tnatlon
90. Unifight
91. Voiei
92. Vovinam Viet-Vo-Dao
93 Wakeboard
94. Wushu-kungfu
95. Yachting

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
00

1 Aeronautica
2. Airsoft
3. Aikido
4. Alpinism Si Escalada
5. Arte Marţiale
6. Arte Marţiale de Contact
7. Arte marţiale mixte - MMA
8. Atletism
9. Automobilism Sportiv
10. Badminton
11. Baschet
12. Basebal! si Softball
13. Biliard
14. Bob-Sanie
15. Bowling
16. Box
17. Bridge
18. Canotaj
19. Ciclism
20. Chanbara
21.Cricket
22. Culturism si Fitness
23. Curling
24. Dans Sportiv
25. Darts
26. Ecvestra
27. Fotbal
28. Fotbal American
29. Fotbal in Sala
30. Fotbal Tenis
31. Gimnastica
32. Gimnastica Ritmica
33. Go
34. Golf
35. Haltere
36. Handbal
37. Hochei pe Gheata
38. Hochei pe Iarba
39. Judo
40. Kaiac Canoe
4 1 . Kali Eskrima Arnis
42. Karate
43. Karate Kyokushin - IKO 2
44. Karate Tradiţional
45. Karate WUKF
46. Karting.
47. Kempo
48. Korfball

CONTRASEMNE
SECRETAR

li LEGALITATE,
OMUNĂ
UŢÂ

Anexa nr.2 LA H.C.L. nr.7/28.01.2022

Regulamentul de organizare şi funcţionare
al clubului sportiv de drept public
CLUB SPORTIV TRACTORUL LADESTI VÂLCEA
CAPITOLUL I. Denumirea, sediul, caracterul juridic, durata
Art. 1. Denumirea
(1) Denumirea persoanei juridice de drept public este: Club Sportiv Tractorul
Lădeşti Vâlcea.
(2) Denumirea clubului va fi scrisă pe antetul fiecărui act, publicaţie, comunicări
sau corespondenţă şi anunţuri, transmise către persoanele fizice sau juridice, instanţele
judecătoreşti, organe administrative şi instituţii publice.
Art. 2. Sediul
(1) Sediul clubului este în România, judeţul Vâlcea, localitatea Ladesti nr.139 Căminul cultural.
(2) Clubul poate să înfiinţeze filiale, sucursale şi în alte localităţi din România, cu
aprobarea Consiliului Local Lădeşti.
Art, 3. Caracterul juridic
Clubul Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea., este persoană juridică de drept public,
apolitică, fără scop patrimonial, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile Legii nr.69/2000 şi al prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
Art. 4. Durata
Clubul Sportiv este înfiinţat pe o perioadă de timp nelimitată.
CAPITOLUL II. Scopul si obiectivul de activitate
Art. 5. Scopul si obiectul de activitate
Clubul are ca scop organizarea si administrarea activităţii sportive din comuna
Lădeşti in toate ramurile de sport recunoscute in România (prevăzute in anexa).
Obiectul de activitate este performanta, selecţia, pregătirea şi participarea la
competiţiile interne şi internaţionale in toate ramurile de sport recunoscute in România
(prevăzute in anexa)..
Art. 6. însemnele si culorile clubului
Culorile Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea sunt ALB-NEGRU
Sigla Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea.este o minge pe un simbol de scut in
doua culori ROŞU ALBASTRU Pe sigla denumirea clubului apare " O S . Tractorul
Lădeşti Vâlcea
CAPITOLUL III Membrii clubului
Art. 7 Calitatea de membru
(1) Având in vedere regimul juridic al Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea de
persoana de drept public in subordinea Consiliului Local Lădeşti, in calitate de autoritate
publica locala, acesta este membru fondator unic, având atribuţii de conducere,
supraveghere si control asupra clubului.
(2) Clubul va ramane cu un singur membru fondator, respectiv Consiliul Local
Lădeşti
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CAPITOLUL IV. Patrimoniul clubului
Art 8 , Patrimoniul
(1) Patrimoniul iniţial al Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea.este alcătuit din
bunurile care fac parte din domeniul public al Comunei Lădeşti, transmise în folosinţă
gratuită şi anume:
- Sala de Sport Ladesti, situată în localitatea Lădeşti, str. Principală Lădeşti nr.48
- Teren de fotbal situat în localitatea Lădeşti str. Târgului, nr. 10
- Baza sportivă Ladesti, situată în str. Principală Lădeşti nr.48
(2) Sumele de bani prevăzute clubului pentru activitatea sportivă vor fi
disponibilizate prin Trezorerie conform bugetului aprobat de Consiliul local prin cei în
drept potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
Art. 9. Surse de finanţare
(1) Clubul poate primi donaţii sub formă de bunuri sau bani de la orice persoane,
de la sponsori, încasări din manifestările şi competiţiile sportive şi din valorificarea
diferitelor exponate cu sigla şi culorile clubului.
(2) Toate activităţile clubului sunt non-profit.
(3) Folosirea mijloacelor băneşti, a bazei materiale şi sportive se face în
conformitate cu normele legale şi hotărârile Consiliului Local Lădeşti
(4) Clubul poate angaja personal necesar realizării obiectului de activitate, numai
cu aprobarea Consiliului Local.
(5) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale clubului, sunt
cuprinse în bugetul anual propriu.
(6) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile
prevăzute de normele privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la bugetul local
al comunei Lădeşti cât şi pentru celelalte venituri.
(7) Bugetul anual al Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea cuprinde la partea de
venituri:
venituri de la bugetul local şi /sau de stat;
venituri proprii;
alte venituri, în condiţiile legii.
(8) Bugetul anual a! Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea se aprobă de către
Consiliul Loca! Lădeşti.
(9) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului clubului se raportează în
anul următor.
(10) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul
clubului în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la
bugetul local şi/sau de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acelaşi buget.
(11) Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea provin
din:
- alocaţii de la bugetul local ai Comunei Lădeşti cuprinse la capitolul 67,
Sport-Cultură;
- venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi
obiectul de activitate al clubului, inclusiv închirierea bunurilor care formează patrimoniul
clubului, transmise spre folosinţă către Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea
(închirierea se va face la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Lădeşti);
- sume obţinute din transferul sportivilor;
- cotizaţii şi contribuţii băneşti şi în natură ale simpatizanţilor;
- donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
- venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
- venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;
- indemnizaţii obţinute din participarea la competiţii, spectacole şi
demonstraţiile sportive.
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-

sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
alte venituri în condiţiile legii.
(12) Clubul Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea.poate întreprinde activităţi
economice, în condiţiile legii, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.
CAPITOLUL V. Organele de conducere, administrare si control ale clubului
Art. 10. Organele de conducere si administrare ale clubului sînt:
Consiliul Local Ladesti
Consiliul de administraţie
Art. 11. Consiliul Local Ladesti
(1) Consiliul Local Ladesti este organul suprem de conducere al clubului.
(2) Consiliul Local Ladesti va analiza trimestrial activitatea sportivă şi ori de cîte
ori este necesar.
(3) Convocarea Consiliului Local Ladesti se face de către primar sau 1/3 din
numărul total de consilieri cu cel puţin 5 zile înainte, specificând locul, data, ora şi
ordinea de zi.
(4) Competenţa Consiliului local Ladesti cuprinde :
stabileşte şi aprobă organigrama clubului sportiv
stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale clubului,
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
alegerea şi revocarea conducerii şi membrilor consiliului de
administraţie
aprobarea schimbării sediului clubului.
înfiinţarea de filiale/sucursale.
înfiinţarea secţiilor sportive în cadrul clubului.
stabileşte persoanele care merita a fi renumerate pentru activitatea
depusă în cadrul clubului, precum şi cuantumul acestei renumeraţii
fuziunea sau afilierea ia organizaţii naţionale sau internaţionale
(5) Hotărârea Consiliului Local Ladesti este valabilă când exprimă votul a cel
puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului.
(6) Şedinţele Consiliului Local Ladesti sunt legal constituite cu prezenţa a Vz plus
unu din numărul total a! membrilor Consiliului.
Art. 12. Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie reprezintă clubul în toate actele juridice,
conformându-se regulamentului de organizare şi funcţionare şi hotărârilor Consiliului
Local Ladesti. De asemenea consiliu! de administraţie asigură punerea în executare a
hotărârilor Consiliului Loca! Ladesti.
(2) Consiliul de administraţie este format din 3 membrii aleşi pe o durata de 2 ani
de zile cu drept de reînnoire şi se întruneşte în fiecare lună.
(3) Nici unul din membrii aleşi nu sunt retribuiţi din fondurile clubului.
(4) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal ce va reflecta problemele
puse în discuţie, propunerile făcute şi modul de rezolvare. O copie a acestuia se
prezintă a doua zi organului executiv a Consiliului Local Ladesti respectiv, primar.
(5)
Pentru valabilitatea deciziilor este necesar votul a jumătete plus unu din
numărul membrilor consiliului de administraţie.
(6) în executarea competenţei sale, consiliul de administraţie conduce întreaga
activitate a clubului :
prezintă Consiliului Local Ladesti raportul de activitate periodic şi de
câte ori este necesar la cererea acestuia.
prezintă Consiliului Local un raport asupra bilanţului anual şi rapoarte
periodice privind respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale
clubului.
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prezintă în Consiliul Local un bilanţ asupra controlului efectuat la nivelul
clubului şi secţiilor sportive constituite.
întocmeşte inventarul şi ţine registrul jurnal al clubului.
întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local regulamentul de
ordine interioară a clubului.
angajează personal in cadrul clubului si concediază personal, cu
aprobarea Consiliului Local Lădeşti.
încheie acte juridice pentru activitatea curenta a clubului,
achiziţionează materialele necesare clubului, cu aprobarea Consiliului
Local Lădeşti
(7) Consiliul de administraţie va avea următoarea componenţă :
- Băjan Cristian
- Preşedinte
- Băjan Adrian
- Vicepreşedinte
- Stanciu Gheorghe
- Secretar
Art. 13. Organele de control
Dreptul de control si supraveghere asupra activităţii Club Sportiv Tractorul
Lădeşti Vâlcea.se exercita de către Agenţia Naţionala pentru Tineret si Sport si Consiliul
Local al comunei Lădeşti conform reglementarilor legale in vigoare.
CAPITOLUL. VI. Regimul de disciplina, recompense si sancţiuni
Art. 14 (1) Membrii si angajaţii clubului vor fi recompensaţi pentru merite
deosebite in activitatea sportiva desfăşurata, precum si pentru beneficii de orice natura
aduse clubului prin acordarea de medalii, trofee, titluri sau premii. Recompensele se
stabilesc de către Consiliul de Administraţie.
(2) Criteriile pentru acordarea de recompense membrilor clubului:
-sa fi avut o activitate sportiva neintrerupta in ultimii 3 ani de zile;
-sa fi obţinut cel puţin 1 medalie aur/argint/bronz la campionate de nivel cel puţin
judeţene.
(3)
Fiecare membru răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor
regulamentului de organizare si funcţionare, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii
adoptate de organele de conducere, precum si pentru orice fapte săvârşite în legătură
cu calitatea de membru sau în afara acesteia, care sunt de natură a prejudicia prestigiul
clubului.
(4)
Anchetarea abaterii, exercitarea acţiunii disciplinare, stabilirea şi aplicarea
sancţiunilor disciplinare sunt de competenta Consiliului de Administraţie.
(5)
Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la
data săvârşirii abaterii.
(6) Sancţiunile disciplinare sunt:
a. Mustrarea;
b. Avertismentul;
c. Retragerea premiilor si recompenselor;
d. Suspendarea din activitatea sportiva pe o perioadă de la o lună la un an;
e. Retragerea (excludere) calităţii de membru al clubului;
(7) Pentru angajaţii clubului se apiica dispoziţiile Codului muncii privind
răspunderea disciplinara
CAPITOLUL. VII Statutul personalului clubului si ai sportivilor
Art. 15 (1) Sportivii clubului sunt amatori, non-amatori cu contract si
profesionişti.
(2) Pentru fiecare ramura de sport pot fi numiţi unul sau mai mulţi tehnicieni
(antrenori sau instructori sportivi) angajaţi in condiţiile legii.
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(3) Un antrenor sau un instructor sportiv se poate ocupa de mai multe discipline
sportive cu acordul conducerii clubului.
(4) Personalul clubului (antrenorii, instructorii sportivi, personalul auxiliar),
precum si sportivii pot fi angajaţi in cadrul clubului sportiv pe baza de contract, conform
structurii de personal din organigrama aprobata de Consiliul Local Ladesti Vâlcea sau
pe baza de convenţie civila de prestări servicii.
(5) Drepturile salariale ale acestora vor fi acordate conform legislaţiei in vigoare,
referitoare la unităţile bugetare.
(6) Angajaţilor clubului le sunt aplicabile dispoziţiile cu privire la legislaţia muncii.
ZAP ŢOLUL V. [C ja aozitii finale
Art. 16
/
(1) Clubul sportiv Tractorul Lâdeşti Vâlcea^detine exclusivitate cu privire la:
Dreptul asupra imaginii de grup sau individual, statica sau in mişcare, a
sportivilor proprii, in echipamentul de reprezentare sau de concurs.
- Dreptul de folosinţa asupra emblemei/siglei proprii
Dreptul de reclama, publicitate si de televiziune la competiţiile pe care le
organizează sau la care participa, dupa caz.
(2)
Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare al Clubului Sportiv
Tractorul Lădeşti Vâlcea se completează de drept cu dispoziţiile Legii nr. 69/2000, ale
Codului administrativ, precum si ale altor acte normative care reglementează aceasta
activitate.
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Anexa nr.3 LA H.C.L. nr.7/28.01.2022

Sigla Club Sportiv Tractorul Lădeşti Vâlcea

CLUB SPORTIV

TRACTORUL LĂDEŞTI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cons. Ilie ANDRONACHE

CONTRASEMNEAZĂ PENTR^ LEGALITATE,
SECRETAR GfcNJERAL COMUNĂ

Ijr^WJn ŞNUŢĂ

