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HOTĂRÂREA NR.56 

din data de 11.07.2019 
privind aprobarea  Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare  a Clubului 

Polisportiv de drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand” 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
11.07.2019 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive întocmită de către dl consilier local Bogdan Petru; 
- prevederile HCL nr. 17/10.04.2006 privind aprobarea înfiinţării Clubului Polisportiv de drept 
public, sub autoritatea Consiliului Local Şimand denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand”; 
- prevederile art. 26 - 30, art.67, art. 69, şi art. 61 din Legea nr. 69 /2000, a educaţiei fizice 
şi a sportului, actualizată; 
- prevederile art. 129, alin. (7) , lit. f) din O.G nr. 57 /2019, privind Codul administrativ care 
prevede faptul că ,, În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local 
asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind sportul”; 
- prevederile art. 129, alin. (9) , lit.a) din O,G nr. 57 /2019, privind Codul administrativ care 
prevede faptul că ,, În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul 
local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 
sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local; 

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

 

În temeiul prevederilor  art.139, alin ( 1 ) OG nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  - Se aprobă  Regulamentul de Organizare  şi Funcţionare  a Clubului Polisportiv de 
drept public denumit Club Sportiv ,,Şoimii Şimand”, conform Anexei nr. 1 de la prezenta 
HCL. 
Art. 2.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Şimand; 
- Clubul Polisportiv de drept public denumit Club Sportiv ,,Şoimii Şimand”. 
 
 

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

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 

COMUNA ŞIMAND 

CONSILIUL LOCAL 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289889399&d=2019-07-10#p-289889399
https://lege5.ro/Gratuit/gmztqnzygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2019-privind-codul-administrativ?pid=289889400&d=2019-07-10#p-289889400
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.56/11.07.2019 
 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC DENUMIT CLUB SPORTIV ,,ŞOIMII 
ŞIMAND” 

 
 

Cap. I  – Denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcţionare 
 
Art. 1. Denumirea clubului sportiv este “Clubul Sportiv Şoimii Şimand” ( C.S. ,,Şoimii 
Şimand”). 
Art. 2. Clubul sportiv Şoimii Şimand, are statut de persoană juridică de drept public, 
polisportiv, apolitic, fără scop patrimonial şi funcţionează în subordinea Consiliului Local 
Şimand şi conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului,  a 
prezentului regulament de organizare şi funcţionare şi a HCL 17/10.04.2006 privind aprobarea 
înfiinţării Clubului Polisportiv de drept public, sub autoritatea Consiliului Local Şimand ,, Şoimii 
Şimand”; 
Art. 3. Sediul clubului este în comuna Şimand, judeţul Arad, nr.419. 
Art. 4. Durata de funcţionare a Clubului Sportiv Şoimii Şimand este nedeterminată. 
Art. 5. Clubul Sportiv Şoimii Şimand trebuie să deţină Certificat de Identitate Sportivă ( C.I.S.) 
eliberat de către Agenţia Naţională pentru Sport. 
 

Cap. II – Scopul şi obiectivele Clubului Sportiv Şoimii Şimand 
Ramuri de sport practicate 

 
Art. 6. Scopul Clubului Sportiv Şoimii Şimand este acela de încurajare, promovare, dezvoltare 
şi organizare a sportului pentru toţi, a sportului de performanţă, a selecţiei pregătirii şi 
participării sportivilor la competiţii interne şi internaţionale pentru promovarea imaginii 
comunităţii. 
Art. 7. În vederea realizării scopului, Clubul Sportiv Şoimii Şimand îşi propune următoarele: 

- asigurarea cadrului necesar dezvoltării continue şi al organizării şi funcţionării 
perfomanţelor sportive la nivel local, regional şi naţional; 

- dezvoltarea sportului pentru toţi, la nivel local, regional şi naţional; 
- organizarea de activităţi sportive menite, printr-o participare organizată sau 

independentă, să exprime  condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii 
sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel; 

- promovarea valenţelor educative ale sportului; 
- participarea la competiţiile sportive organizate de autorităţile administraţiei publice 

locale şi de stat; 
- sprijinirea sau organizarea, după caz, a competiţiilor sportive locale, zonale sau 

naţionale, pe ramuri de sport; 
- creşterea contribuţiei bugetului local şi de stat, atragerea resurselor private precum şi 

eficientizarea finanţării programelor sportive; 
- modernizarea bazei sportive, asigurarea de dotari în scopul asigurării condiţiilor de 

pregătire a sportivilor şi pentru organizarea de competiţii locale, naţionale şi 
internaţionale, oficiale; 

- promovarea valenţelor cultural – educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de 
tolerant şi fair-play şi a luptei împotriva dopajului şi violenţei în sport; 

- efectuarea de transferuri sportive. 
Art. 8. Culorile Clubului Sportiv Şoimii Şimand sunt galben – albastru. 
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Art. 9. Clubul Sportiv Şoimii Şimand va avea în componenţa sa următoarele ramuri ( secţii ) 
de sport: 
- Fotbal, Fotbal în sală, Minifotbal, Fotbal Tenis, Oină, Handbal, Volei, Baschet, Atletism, Tenis 
de masă, Tenis de camp, Badminton, Şah, Judo, Karate, Popice şi Înot. 
 
 

Cap. III – Patrimoniul şi veniturile Clubului Sportiv Şoimii Şimand 
 
Art. 10. Patrimoniul Clubului Sportiv Şoimii Şimand este alcătuit din bunurile care fac parte din 
baza sportivă a comunei Şimand, după cum urmează: 
-  stadionul din spatele clădirii Căminului Cultural, cu dotările aferente; 
- construcţia cu destinaţia vestiar, amplasată în partea din spate a stadionului; 
- sumele alocate de la bugetul local al comunei Şimand. 
Stadionul şi construcţiile aferente sunt puse la dispoziţia Clubului Sportiv Şoimii Şimand,de 
către Consiliul Local al comunei Şimand, cu titlu de folosinţă gratuită.  
Art. 11. Clubul Sportiv Şoimii Şimand poate beneficia de venituri din următoarele surse: 

- Alocaţii de la bugetul de stat sau bugetul local. 
- Cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor; 
- Donaţii şi sume sau bunuri primite din sponsorizări; 
- Venituri obţinute din contracte de  publicitate; 
- Venituri proprii din încasări provenite din manifestările şi competiţiile sportive; 
- Indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive; 
- Indemnizaţii obţinute din transferurile sportive. 

Art. 12. Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile prevăzute 
de legislaţia în vigoare privind finanţele publice. 
Art. 13. Evidenţele financiare se ţin la zi de către contabilitatea Clubului Sportiv Şoimii 
Şimand, potrivit legislaţiei în vigoare. 
 
Cap. IV – Organele de conducere, administrare şi control a Clubului Sportiv  Şoimii 

Şimand 
 

Art. 14. Organele de conducere, administrare şi control a Clubului Sportiv Şoimii 
Şimand sunt: 
 
- Consiliul Local al comunei Şimand; 
- Consiliul de Administraţie al  Clubului Sportiv  Şoimii Şimand. 
 
Art. 15. Atribuţiile Consiliul Local al comunei Şimand sunt următoarele: 

a) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
b) aprobă alocarea, de la bugetul local, de fonduri pentru finanţarea Clubului Sportiv 

Şoimii Şimand, în condiţiile legii; 
c) aprobă strategia şi obiectivele generale ale Clubului Sportiv; 
d) aprobă organigrama clubului sportiv, pe ramuri ( secţii ) de activitate; 
e) aprobă înfiinţarea unor noi ramuri de activitate sau după caz desfiinţarea celor 

existente; 
f) aprobă asocierea clubului cu alte persoane fizice şi juridice, în vederea pregătirii, 

selecţionării, creşterii şi promovării sportivilor; 
g) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Clubului Sportiv Şoimii Şimand; 
h) numeşte şi revocă membrii în Consiliul de Administraţie; 
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i) aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv 
Şoimii Şimand la propunerea Consiliului de Administraţie sau ori de câte ori 
consideră necesar; 

j) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară a Clubului Sportiv; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Regulament. 
l) analizează trimestrial şi ori de cîte ori consideră necesar, activitatea sportivă 

desfăşurată de Clubul Sportiv Şoimii Şimand. 
 
 Art. 16. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt următoarele: 
a) Respectă şi pune în aplicare prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Clubului sportiv, prevederile legislaţiei în domeniu şi HCL ale Consiliului Local al comunei 
Şimand emise în legătură cu funcţionarea clubului sportiv; 
b) Întocmeşte şi înaintează Primarului comunei Şimand propunerea privind bugetul anual 
de venituri si cheltuieli al clubului, pentru a fi supusă spre aprobare in Consiliul Local prin 
iniţierea de către Primar a proiectului de HCL aferent; 
C)      Întocmeşte strategia şi obiectivele generale ale Clubului Sportiv şi le supune spre 
aprobare Consiliului Local al comunei Şimand; 
c) Întocmeşte şi propune organigrama Clubului Sportiv Şoimii Şimand, în condiţiile legii şi o 
supune aprobării Consiliului Local; 
d) Stabileşte persoanele renumerate pentru activitatea depusă în cadrul Clubului sportiv 
precum şi cuantumul acestor renumeraţii; 
e) Întocmeşte strategia şi obiectivele generale ale Clubului Sportiv şi le supune aprobării 
Consiliului Local ; 
f) Întocmeşte şi prezintă spre  aprobare Consiliului Local, Regulamentul de Ordine 
Interioară a Clubului Sportiv;  
g) Propune spre aprobare Consiliului Local, transferul sportivilor din şi în cadrul Clubului 
Sportiv Şoimii Şimand, precum şi indemnizaţiile de transfer; 
h) Aprobă şi prezintă Consiliului Local programul competiţional anual; 
i) Asigură gestiunea bunurilor şi fondurile băneşti, efectuarea plăţilor şi încasarea 
veniturilor; 
j) Propune achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
Clubului sportiv; 
k) Efectuează procedura legală de înscriere în Registrul Sportiv şi obţinerea certificatului de 
identitate sportivă; 
l) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament ori stabilite de Consiliul 
Local Şimand sau de legislaţia  în vigoare; 
m) Prezintă periodic, Consiliului local al comunei Şimand, raportul  activităţilor desfăşurate 
în conformitate cu strategia şi obiectivele generale aprobate; 
n) Prezintă Consiliului local al comunei Şimand , raportul asupra bilanţului anual şi rapoarte 
periodice privind modul de respectare a cheltuielor aprobate prin bugetul de venituri şi 
cheltuieli. 
Art. 17. Consiliul de Administraţie este alcătuit din 5 membri din care 1 preşedinte, 1 
vicepreşedinte, 1 secretar şi 2 membri. 
Art. 18.  Componenţa  Consiliul de Administraţie este aprobată prin HCL a Consiliului Local al 
comunei Şimand în baza propunerilor făcute prin proiectele de HCL iniţiate în acest sens de 
către persoanele abilitate prin legislaţia în vigoare. 
Art. 19. Din Consiliul de Administraţie  pot face parte preşedintele Clubului Sportiv, sportivi 
care activează în cadrul clubului şi persoane interesate de activitatea sportivă        ( exclus 
primarul, consilierii locali, persoane din cadrul Primăriei comunei Şimand sau  alte persoane 
fizice / juridice care desfăşoară,  în paralel, aceleaşi activităţi cu cele ale Clubului Sportiv  
Şoimii Şimand; 
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Art. 20. (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 
Primarului, Consiliului local  sau a majorităţii membrilor consiliului de administraţie; 
 (2) Convocarea se face de către Preşedintele Consiliului de Administraţie, la solicitarea 
celor menţionaţi la alin. ( 1 ) de mai sus, cu minim 3 zile înainte de şedinţa Consiliului de 
Administraţie, verbal sau prin comunicare scrisă şi cu minim 1 zi pe probleme urgente care nu 
suferă amânare; 
 (3) Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă; 
 (4) Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt statutar întrunite prin prezenţa a 
minimum 3 membri cu drept de vot şi se consemnează într -un  proces verbal redactat de 
către secretarul Consiliului sau de către un membru desemnat de către preşedintele Consiliului 
de Administraţie; 
 (5) Un membru al Consiliului de administraţie poate fi revocat din functie în cazul 
refuzului nejustificat de a duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local privind activitatea 
Clubului Sportiv Şoimii Şimand sau atunci când prin acţiunile sale crează o imagine negativă 
Clubului sportiv. 

( 6 ) Propunerea de revocare din funcţie a unui membru se poate face de cel puţin 3 
membri din cadrul Consiliului de Administraţie şi va transmisă Consiliului local în vederea 
aprobării prin HCL. 

( 7 ) Componenţa Consiliului de Administraţie se modifică şi se aprobă numai prin HCL 
a Consiliului Local al comunei Şimand. 
 
Art. 21. (1) Personalul clubului sportiv (antrenori, instructori sportivi, personal auxiliar) 
precum şi sportivii, pot fi angajaţi  în cadrul Clubului Sportiv Şoimii Şimand pe bază de contract 
individual de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii în limita bugetului aprobat; 
 (2) Drepturile salariale ale acestora vor fi acordate conform legislaţiei în vigoare, 
referitoare la unităţile bugetare. 

Art. 22.  Atribuţiile salariaţilor Clubului Sportiv Şoimii Şimand, vor fi stabilite prin fişa 
postului. 
 

Cap. V – Membrii Clubului Sportiv Şoimii Şimand 
 
Art. 23. (1) Având în vedere regimul juridic al Clubului Sportiv Şoimii Şimand de persoană de 
drept public în subordinea Consiliului Local Şimand, în calitate de autoritate publică locală, 
acesta este membru fondator unic, având atribuţii de supraveghere şi control asupra activităţii 
Clubului Sportiv Şoimii Şimand împreună cu Primarul comunei Şimand. 
 (2) Pot fi membri ai Clubului Sportiv Şoimii Şimand, reprezentanţi ai cluburilor si 
asociatiilor sportive juridice cât şi persoane fizice. În aceste condiţii Clubul Sportiv Şoimii 
Şimand îşi menţine statutul de club sportiv de utilitate publică. 
 (3) Consiliul Local Şimand alocă anual, de la bugetul local, sumele necesare desfăşurării 
activităţii clubului, în limita fondurilor disponibile. 
Art. 24. Clubul Sportiv Şoimii Şimand se poate asocia cu persoane fizice şi juridice române şi 
străine în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
 

Cap. VI – Obligaţii şi atribuţii 
 
Art. 25. Organele de conducere şi control ale Clubului Sportiv Şoimii Şimand , în funcţie de 
competenţele conferite de legislaţia în vigoare şi cele stabilite prin HCL,  au ca atribuţii 
organizarea judicioasă a întregii activităţi, pentru asigurarea integrităţii patrimoniului, buna 
gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, pentru adoptarea hotărârilor necesare îndeplinirii, 
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integral şi la timp, a obiectivelor Clubului Sportiv Şoimii Şimand, organizatoric şi profesional, 
având următoarele atribuţii şi obligaţii: 
a) Asigurarea tuturor materialelor şi fondurilor băneşti în scopul susţinerii activităţii clubului 
şi pentru atingerea obiectivelor de performanţă; 
b) Asigurarea personalului competent conform organigramei în raport cu obiectivele 
stabilite; 
c) Asigurarea întreţinerii şi modernizării bazei sportive în raport cu reglementările 
autorităţilor şi organismelor în materie, precum şi a propriilor obiective stabilite; 
d) Asigurarea decontării cheltuielilor aferente transportului, cazării şi  mesei pe timpul 
compeţiilor şi jocurilor de verificare; 
e) Asigurarea echipamentului de joc şi de antrenament, în conformitate cu reglementările 
autorităţilor şi organismelor în materie; 
f) Asigurarea asistenţei medicale pentru competiţii organizate de Clubul Sportiv Şoimii 
Şimand; 
g) Asigurarea salariului sau indemnizaţiei lunare a personalului şi sportivilor din cadrul 
Clubului Sportiv Şoimii Şimand, conform grilei stabilite de normele legale în vigoare; 
h) Asigură luarea de măsuri pentru paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor Clubului Sportiv 
Şoimii Şimand; 
i) Organizează activitatea şi la nivelul grupelor de copii si junior; 
j) Asigură protejarea datelor, informatiilor şi documentelor cu caracter secret si 
confidenţial, care privesc activitatea Clubului Sportiv Şoimii Şimand; 
k) Asigură decontarea cheltuielilor aferente oficialilor (arbitri, observatori, medic, alţi 
delegaţi oficiali) pentru competiţiile organizate de Clubul Sportiv Şoimii Şimand. 
 

Cap. VII – Statutul jucătorului 
 
Art. 26. (1) Sportivii clubului, indiferent de ramura sportivă, pot fi amatori şi / sau 
profesionişti; 

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea unei ramuri sportive, sunt 
legitimaţi în cadrul Clubului sportiv dar nu au relaţii contractuale de muncă cu acest 
Club; 

 (3) Sportivii  profesionişti sunt cei care pentru practicarea unui sport, încheie cu Clubul 
sportiv la care sunt legitimaţi, în condiţiile legii: 
  a)  O convenţie civilă; 
  b) Un contract individual de muncă pe baza căruia obţin licenţa de jucători de 
fotbal, etc., profesionist, care le conferă statutul de sportivi profesionişti. 
Art. 27. Prevederile referitoare la statutul jucătorului fac obiectul Regulamentului privind 
Statutul şi Transferul jucătorilor de fotbal, elaborate de FRF şi aprobat de comitetul executiv. 
 

 
Cap. VIII – Drepturile antrenorilor şi jucătorilor Clubului Sportiv Şoimii 

Şimand 
 
Art. 28. Antrenorii şi jucătorii au următoarele drepturi: 
a) Plata indemnizaţiilor şi salariilor lunare, precum şi a premiilor în funcţie de rezultatele 
obţinute; 
b) Stimularea şi recompensarea sportivilor pentru merite deosebite evidenţiati prin 
rezultate pozitive în cadrul competiţiilor, ce se va realiza pe baza referatului întocmit  de 
conducerea clubului, avizat de Consiliul de Administraţie şi aprobat de către Consiliul local; 
c) Sportivii cu statut de rezerva în cadrul unei competiţii beneficiază de un procent de 40% 
din prima unui titular; 
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d) Sportivii accidentaţi în cadrul procesului de pregătire sau competiţii vor fi stimulaţi cu un 
procent de 30% din valoarea maximă a primei pentru sportivul titular. 
 
 

Cap. IX – Sancţiuni 
 
Art. 29. (1) Sancţiunile ce pot fi acordate antrenorilor şi sportivilor clubului sunt următoarele: 

a) avertisment; 
b) retragerea retribuţiei sau indemnizaţiei pe o durată de 1 – 3 luni, cu 5-10 %; 
c) suspendarea activităţii sportive între 1-24 luni; 
d) reducerea sau anularea premiilor sau recompenselor; 
e) excluderea din cadrul clubului. 
(3) În cazul angajaţilor clubului le sunt aplicabile dispoziţiile cu privire la legislaţia muncii 
în vigoare.  

 
 

Cap. X – Dispoziţii finale 
 
Art. 30. Clubul sportiv Şoimii Şimand va ţine evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 31. Dizolvarea şi lichidarea clubului sportiv se va face în condiţiile legii. 
Art. 32. Clubul sportiv Şoimii Şimand se va afilia pentru fiecare ramură sportivă la federaţiile 
naţionale respective, sau la alte organisme cu atribuţii în domeniu. 
Art. 33. Litigiile apărute între club şi alte persoane vor fi solutionate pe cale civila si, în caz 
contrar, vor fi deferite instanţelor judecătoreşti sau organismelor competente. 
Art. 34. Orice situaţie apărută pe parcursul funcţionării clubului sportiv necuprinsă în 
prezentul regulament sau ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, va fi remediată prin 
hotărâre a Consiliului Local. 
Art. 35. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va putea fi modificat sau 
completat prin hotărâre a Consiliului Local. 
Art. 36. Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale Clubul Sportiv Şoimii Şimand 
colaborează cu AJF, Direcţia pentru tineret judeţeană şi federaţiile de ramuri sportive.  
 
 

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

 

 

 


