
H O T A R A R E 

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 19/04.04.2013 privind aprobarea 
infiintarii Clubului Sportiv „Carpati" Nehoiu 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

11114/23.10.2013; 
- raportul nr. 11113/23.10.2013 al biroului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu al primarului orasului Nehoiu; 
- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Nehoiu; 
- prevederile art. 21 alin. (1) pet. b) , art. 22 alin. (1) si art. 29 alin. (1) din Legea 

nr. 69/ 2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin. 2 lit. d) si alin. 6 lit. a) pet. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

Adiministratiei publice si locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Art. 1. Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 19/04.04.2013 privind infiintarea 
Clubului Sportiv „Carpati" Nehoiu astfel: 

Activitatea Clubului Sportiv „Carpati" Nehoiu este condusa de un „Coordonator", 
inlocuindu-se astfel functia de „Director." 

In anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare si functionare al Clubului Sportiv 
„Carpati" Nehoiu, se introduce art. 12 - „DREPTURI SI SANCTIUNI" care va 
avea urmatorul cuprins: 
(1) Antrenorii si jucatorii au urmatoarele drepturi: 
-plata salariilor si indemnizatiilor lunare, precum si premiilor in functie de 
rezultatele obtinute, conform legislatiei in vigoare; 
- plata diurnei pentru deplasarile efectuate conform legislatiei in vigoare pentru 
unitatile sportive bugetare; 
- stimularea si recompensarea unor sportivi pentru merite deosebite, evidentiati in 
cadrul competitjilor - pe baza referatului intocmit de corpul tehnic; 
Consiliul de administratie al Clubului Sportiv va hotari repartizarea stimulentelor 
financiare catre sportivii sau angajatii clubului astfel: 
- in cazul realizarii transferului unui sportiv crescut si format la Clubul Sportiv 
„Carpati" Nehoiu, 20 % din valoarea sumei obtinute cu titlu de pret al transferului 

H O T A R A § T E : 



va fi alocata tuturor sportivilor si angajatilor clubului; 
- sportivii cu statut de rezerva in cadrul unei competitii, beneficiaza de 40 % din 
valoarea maxima a primei acordata unui sportiv titular; 
- sportivii care vor evolua partial la competitii sportive vor beneficia de o prima 
situata intre pragul procentual de 40 % si 100 % din prima unui sportiv titular; 
-sportivii accidentati in cadrul procesului de pregatire sau competitii vor fi 
stimulati cu 40 % din valoarea maxima a primei pentru sportivul titular; 

(2) Sanctiunile ce pot fi acordate antrenorilor si sportivilor clubului sunt 
urmatoarele: 

a) avertisment; 
b) retragerea retributiei sau indemnizatiei pe o durata 1-3 luni, cu 5-10 %; 
c) suspendarea activitatii sportive pe o perioada cuprinsa intre 1-24 luni; 
d) reducerea sau anularea premiilor sau recompenselor; 
e) excluderea din cadrul clubului. 

In cazul angajatilor clubului, acestora le sunt aplicabile dispozitiile in materia 
prevazuta de legislatia muncii. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 19/04.04.2013 raman valabile. 

Art. 3. Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul Registratura-Secretariat va afisa 
prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si o va comunica 
persoanelor si autoritatilor interesate. A 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 16 voturi „pentru", - voturi Jmpotriva", - „abtineri" 
din totalul de 16 consilieri in functie prezenti. 
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