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CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a salii de sport cu 
tribună 180 locuri, sat Ipotești, str. Floare Albastră nr. 7, com. Mihai Eminescu, 

județul Botoșani 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, Judeţul Botoșani, întrunit în sedinţa 
din data de _________; 
Luând în dezbatare: 

- Referatul nr. 1666/13.02.2023 întocmit de șef-birou al Biroului gospodărie comunală 
– drumuri, 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Sălii de sport cu tribună 180 locuri, sat Ipotești, str. Floare 
Albastră nr. 7, com. Mihai Eminescu, județul Botoșani, inițiat de Primarul Comunei Mihai 
Eminescu, 

- Raportul de specialitate elaborat de Compartimentul Juridic prin care se propune 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea sălii de sport cu tribună 180 
locuri, sat Ipotești, str. Floare Albastră nr. 7, com. Mihai Eminescu, județul Botoșani, 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Mihai Eminescu, 
Ținând cont de prevederile: 

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

- Legii nr. 4/2008 - Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive; 

- H.G. nr. 884/2001- pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare  

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. a), c), e), f), 
respectiv ale art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sălii de sport cu 
tribună 180 locuri, sat Ipotești, str. Floare Albastră nr. 7, com. Mihai Eminescu, județul 
Botoșani, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Mihai 
Eminescu, prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art. 3. Hotărârea se comunică către: Instituţia Prefectului-judeţul Botoșani, Primarului 
comunei Mihai Eminescu, Biroului gospodărie comunală – drumuri. 
 
Preşedinte de şedinţă Contrasemnează secretar general 
 
 

https://idrept.ro/00034198.htm

