
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.53 

Din 11.07.2019 
Privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă 

selectat pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate 
pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 Direcţia de finanţare: Activităţi sportive și 

Promovarea sportului de performanţă 
 

Consiliul local al comunei Șimand întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 
11.07.2019 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Șimand; 
- Raportul d-nei Untaru Delia-Lavinia, inspector compartiment achiziții publice; 
- Prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129, alin. (7) , lit. f) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul administrativ; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă, actualizată; 
- Prevderile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile Hotărârii Consiliului local al Comunei Șimand nr.34/18.04.2019, privind 

aprobarea bugetului al Comunei Șimand pe anul 2019; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Șimand; 
- Selecția proiectelor Direcţia de finanţare: Activităţi sportive și Promovarea sportului de 

performanţă; 
- votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 9 consilieri; 

 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
Art.1. - Se aprobă încheierea contractului de finanțare nerambursabilă selectat pentru 

finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului Comunei Șimand, alocate pentru activităţi 
nonprofit, potrivit Legii nr. 350/2005, Direcţia de finanţare: Activităţi sportive și Promovarea 

sportului de performanţă, astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Solicitant finanțare Titlul 
Proiectului 

Finanțare aprobată 

1. ASOCIAȚIA 
CLUB SPORTIV 
ȘOIMII ȘIMAND 
JUDEȚUL ARAD 

PROMOVAREA FOTBALULUI  DE 
PERFORMANȚĂ ÎN LOCALITATEA      
ŞIMAND 

45000 lei 

ROMÂNIA 
 COMUNA ŞIMAND 

 

 



 
 

Art.2. - Se mandatează Primarul comunei Șimand, domnul Dema Florin-Liviu, să încheie şi să 
semneze contractul de finanțare nerambursabilă precum şi să urmărească modul de executare a 
contractului de finanțare nerambursabilă. 
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Şimand, prin d-na Untaru Delia-Lavinia şi se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Şimand; 
 
 

         Preşedinte de şedinţă,            Avizat de legalitate, 
                 Rus Elisabeta                           Secretar Brîndaş Lavinia 
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