
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/ 13 

decembrie 2012 privind aprobarea participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în 
calitate de asociat, la constituirea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA - CUGIR” 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2013; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 213/13 decembrie 2012 privind aprobarea participării Judeţului Alba, 
prin Consiliul Judeţean Alba, în calitate de asociat, la constituirea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE 
TENIS ALBA - CUGIR”; 
 - raportul de specialitate nr.3706 din 19 martie 2013 al Direcţiei Juridică şi Administraţie 
Publică;  
 Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/13 decembrie 2012 privind aprobarea 
participării Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în calitate de asociat, la 
constituirea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA - CUGIR”; 

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Cugir nr.29 din 28 februarie 2013 privind 
modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „CLUBUL 
SPORTIV DE TENIS ALBA - CUGIR”. 

Văzând:  
- Încheierea de şedinţă din data de 04 martie 2013 a Judecătoriei Alba Iulia pronunţată în 

dosarul nr.1336/176/2013 al acestei instanţe. 
Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 – Comisia educaţie, cultură, 
tineret, O.N.G. – uri şi sport.  
Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art.91 alin. (6) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) şi 115 alin. (1) litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art. I. Prevederile Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/13 decembrie 
2013 – Act constitutiv Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba – Cugir”, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. Litera f) a art.5 – „Scopul” se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„f) înscrierea jucătorilor de tenis din cadrul clubului în competiţiile oficiale naţionale şi 
internaţionale.” 
 
2. Art.10 din cuprinsul Capitolului IV – „Organele de conducere, administrare şi control” se 

completează şi va avea următorul cuprins: 
,,Art.10 Componenţa Adunării Generale, a Consiliului Director şi ale Cenzorului: 
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

- Domnul Bodea Ioan, în calitate de reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 
Alba, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, str. George Bacovia nr.9, 



judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.312613, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 
04.12.2007, CNP 1671111014339;  

- Domnul Adrian Ovidiu Teban, în calitate de reprezentant al oraşului Cugir prin Consiliul 
Local al oraşului Cugir, cetăţean român, cu domiciliul în oraşul Cugir , str. Doinei nr.6,sc.A, 
et.2, ap.5, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.456234, eliberat de SPCLEP Cugir la 
data de 02.12.2011, CNP 1720202013535; 

- Domnul Adrian Vasile Mihai, în calitate de reprezentant al Clubului Sportiv Orăşenesc 
Cugir, cetăţean român, cu domiciliul în oraşul Cugir , str. 1 Decembrie 1918 nr.2, et.3, 
ap.13, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.119897, eliberat de SPCLEP Cugir la data 
de 01.08.2002, CNP 1691105013523; 

Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director: 
- Preşedinte - domnul Popa Daniel - Doru, în calitate de reprezentant al oraşului Cugir, 

cetăţean român, cu domiciliul în domiciliul în oraşul Cugir , str. Tudor Vladimirescu nr.15, 
judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.136109, eliberat de SPCLEP Cugir la data de 
02.12.2011, CNP 1720202013535municipiul Alba Iulia, str. George Bacovia nr.9, judeţul 
Alba, identificat cu CI seria AX nr.312613, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 
23.01.2003, CNP 1590110013528;  

- Vicepreşedinte - doamna Oprean Sorina, în calitate de reprezentant al Judeţului Alba, 
cetăţean român, cu domiciliul în comuna Ciugud, str. Principală nr.163, judeţul Alba, 
identificată cu CI seria AX nr.104252, eliberată de SPCLEP Cugir la data de 13.03.2002, 
CNP 2761107011094; 

- Membru - domnul Adrian Vasile Mihai, în calitate de reprezentant al Clubului Sportiv 
Orăşenesc Cugir, cetăţean român, cu domiciliul în oraşul Cugir , str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
et.3, ap.13, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.119897, eliberat de SPCLEP Cugir la 
data de 01.08.2002, CNP 1691105013523; 

- Secretar – un reprezentant al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir. 
Primii membri ai Comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: 
- domnul Popa Ioan, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, Bld. 1 

Decembrie 1918 nr.23, bl.M2, ap.14, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.269587, 
eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 08.09.2006, CNP 1740214011096; 

- doamna Ştefănuţ Adriana, cetăţean român, cu domiciliul în localitatea Vinerea (oraşul 
Cugir) , str. Principală nr.38, judeţul Alba, identificată cu CI seria AX nr.119897, eliberat de 
SPCLEP Cugir la data de 01.08.2002, CNP 2731214013537; 

- domnul Crăciunesc Nicolae - Aurel, cetăţean român, cu domiciliul în oraşul Cugir, 
str.Gheorghe Lazăr  nr.20, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr. 416608, eliberat de 
SPCLEP Cugir la data de 10.12.2010, CNP 1860920013641. 

3. Art.12 din cuprinsul Capitolului V – „Dispoziţii finale” se completează şi va avea 
următorul cuprins: 

         „Art.12. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte 
domnul Adrian Vasile Mihai, cetăţean român, cu domiciliul în oraşul Cugir , str. 1 Decembrie 1918 
nr.2, et.3, ap.13, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.119897, eliberat de SPCLEP Cugir la data 
de 01.08.2002, CNP 1691105013523, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA - CUGIR” la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia. 
         Dispoziţiile prezentului act constitutiv pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiei 
se vor completa cu dispoziţiile Statutului şi cu prevederile legale în vigoare. 
         Prezentul act constitutiv redactat în limba română în 7 (şapte) exemplare a fost adoptat în 
Adunarea Generală de Constituire şi îşi produce efectele de la data înregistrării sale în Registrul 
Persoanelor Juridice de la Judecătoria Alba Iulia.” 
 
         Art.II. Prevederile Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/13 decembrie 
2013 – Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv de Tenis Alba – Cugir”, se modifică după cum urmează: 



1. Litera f) a art.5 – „Scopul” din cuprinsul Capitolului II – „Scopul şi obiectivele Asociaţiei”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„f) înscrierea jucătorilor de tenis din cadrul clubului în competiţiile oficiale naţionale şi 
internaţionale.” 
 

          
         Art. III. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 213/ 13 decembrie 2013, 
rămân nemodificate.       
 

Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 
 - Consiliului Local al oraşului Cugir; 
            - Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir; 

- Domnului Bodea Ioan; 
- Doamnei Oprean Sorina. 
 

  PREŞEDINTE,                                                                 
Ion DUMITREL 

Contrasemnează, 
                                                                                   Secretarul judeţului  

                                    Mariana HURBEAN                                         
 
Alba Iulia, 27 martie 2013 
Nr.53 
 
 


