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HOTĂRÂREA Nr. 81 
din  29 noiembrie 2013 

 
privind fuziunea dintre A.C.S. „Vulturii Domnești” și A.C.S. „Viitorul Domnești”, prin 

absorbția A.C.S. „Vulturii Domnești” de către A.C.S. „Viitorul Domnești” 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă ordinară 
 

Având în vedere: 
• proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Domnești;  
• expunerea de motive a primarului; 
• raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 
• prevederile Legii nr. 69/2000, art.3, alin.1,2,3 a Educaţiei fizice si sportului; 
• prevederile art. 33, 34, 341, 342 din O.U.G. nr. 26/2000 actualizata, cu privire la 

asociatii si fundatii; 
• prevederile art. 36 (6) litera „a”, pct.1, 5 si 6 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala; 
• prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

modificata, completata si republicata, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aproba fuziunea dintre A.C.S. „Vulturii Domnești” și A.C.S. „Viitorul 
Domnești”, prin absorbția A.C.S. „Vulturii Domnești” de către A.C.S. „Viitorul 
Domnești” aflata in subordinea Consiliului Local Domnești in vederea finantarii si 
realizarii de actiuni, servicii si proiecte privind organizarea in bazele materiale sportive 
proprii, de cursuri, sectii de  performanta, jocuri de fotbal si rugby. 
 
Art.2 Consiliul Local al comunei Domnești isi mentine cota de participatie de 100% si ca 
reprezentanti in Adunarea Generala a ACS VIITORUL DOMNEȘTI – nou infintate, 
consilierii locali anterior desemnati, astfel: 
 

• Scheel Titus; 

• Barbu Florin; 

• Neacșu Alexandru; 

• Gheorghe Marius; 

• Stoian Florin. 
 



   
Art.3.  Se imputerniceste Primarul Comunei Domnești, dl. Boșcu Ninel Constantin sa 
semneze in numele Consiliului Local, actul de fuziune si orice documente legate de 
absorbția A.C.S. „Vulturii Domnești” de către A.C.S. „Viitorul Domnești” dupa ce 
Consiliul de Administratie a A.C.S. VIITORUL DOMNEȘTI se va pronunta prin hotarare 
cu absorbția acesteia. 
 
Art.4 . Se dispune schimbarea Statutului si Actului Constitutiv a A.C.S. VIITORUL 
DOMNEȘTI conform celor stabilite prin prezenta hotarare. 
 
Art.5 . Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Comunei Domnești – Judet 
Ilfov  si reprezentantii celor doua asociatii. 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                           Stoian Florin                                                                                 

  
 
 
        Contrasemnează, 

                                                                                                    Secretar,  
                                                                                                               Zanfir Maria 
 
 
 
 
 
 
Nr. 81 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.11.2013                                                             
Cu un nr de 15 voturi 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


