
ROMÂNIA                                                                                         PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                               AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                         Secretarul Județului 

                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al 

Județului Gorj în Consiliul de administrație al Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” 

Tg-Jiu 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

- Prevederile art. 15, alin. (4) și art. 16, alin. (3) din Statutul Asociației “Clubul Sportiv 

Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/29.11.2013; 

- Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013 privind 

stabilirea unor măsuri în vederea dobândirii calității de asociat a Județului Gorj în cadrul 

Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu; 

- Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 27/28.07.2016 privind 

stabilirea calității de reprezentant al județului Gorj în Adunarea Generală a Asociației 

“Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu; 

- Demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de membru în Consiliul de 

administrație al Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 4957/20.04.2017; 

- Încheierea nr. 60/19.10.2016, pronunțată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 4036/95/2016, 

prin care a fost admisă cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței formulată 

de debitorul Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu; 

- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. d) și e) și alin. (5)-(6) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se ia act de încetarea, la data demisiei, a calității de membru în Consiliul de 

administrație al Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu, a domnului Florescu 

Ciprian-Adrian. 



 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei prevăzute la art. 1, Asociației “Clubul 

Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu, asociaților și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

          PREȘEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din _________.2017 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor județeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al 

Județului Gorj în Consiliul de administrație al Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” 

Tg-Jiu 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013 privind stabilirea unor 

măsuri în vederea dobândirii calității de asociat a Județului Gorj în cadrul Asociației ”Clubul 

Sportiv Pandurii-Lignitul” Târgu-Jiu, Președintele Consiliului Județean Gorj a fost mandatat 

să susțină numirea domnului Florescu Ciprian-Adrian ca membru în Consiliul de 

administrație al Asociației menționate, această calitate fiindu-i menținută prin Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 27/28.07.2016 privind stabilirea calității de reprezentant al 

județului Gorj în Adunarea Generală a Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu. 

Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 4957/20.04.2017, domnul 

Florescu Ciprian-Adrian și-a prezentat demisia din calitatea de membru în Consiliul de 

administrație al Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Târgu-Jiu.  

Ca urmare a demisiei acestuia, ce a operat cu data de 20.04.2017, prin prezentul 

proiect de hotărâre, propun autorității deliberative constatarea încetării calității domnului 

Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administrație al 

Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu. 

Întrucât prin Încheierea nr. 60/19.10.2016, pronunțată de Tribunalul Gorj, în dosarul 

nr. 4036/95/2016, a fost admisă cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței 

formulată de debitorul Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu, începând cu data respectivă a 

încetat funcționarea Consiliului de administrație al structurii asociative, conducerea operativă 

fiind asigurată de către administratorul judiciar CONSULTING COMPANY IPURL.  

În aceste condiții, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 4036/95/2016, aflat 

pe rolul Tribunalului Gorj,  nu se impune desemnarea unui nou reprezentant al Județului Gorj 

în Consiliul de administrație al Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Târgu-Jiu. 

Față de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

  

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind constatarea încetării calității domnului Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al 

Județului Gorj în Consiliul de administrație al Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” 

Tg-Jiu 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune constatarea încetării calității domnului 

Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administrație al 

Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl 

constituie: 

- Prevederile art. 15, alin. (4) și art. 16, alin. (3) din Statutul Asociației “Clubul Sportiv  

Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/29.11.2013; 

- Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013 privind 

stabilirea unor măsuri în vederea dobândirii calității de asociat a Județului Gorj în cadrul 

Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu; 

- Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 27/28.07.2016 privind 

stabilirea calității de reprezentant al județului Gorj în Adunarea Generală a Asociației 

“Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu; 

- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. d) și e) și alin. (5)-(6) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere și: 

- Demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de membru în Consiliul de 

administrație al Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 4957/20.04.2017; 

- Încheierea nr. 60/19.10.2016, pronunțată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 4036/95/2016, 

prin care a fost admisă cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței formulată 

de debitorul Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu, 

considerăm că proiectul de hotărâre privind constatarea încetării calității domnului 

Florescu Ciprian-Adrian de reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de administrație al 

Asociației “Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul” Tg-Jiu a fost întocmit cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma 

prezentată.  

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 
 


