
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.96 
DIN 03.12.2019 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND 
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la 
data de 03.12.2019. 
         Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul doamnei Fruja Monica, şef birou financiar-contabil în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Şimand; 
- Prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 

actualizată; 
- 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 HCL nr. 56/11.07.2019, privind aprobarea  Regulamentului de Organizare  
şi Funcţionare  a Clubului Polisportiv de drept public ,, Şoimii Şimand” ; 

- Prevederile HCL nr. 57/11.07.2019, privind aprobarea  componenţei Consiliului de  
administraţie al clubului polisportiv de drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii 
Şimand” ; 

- Nota de fundamentare nr.   /2019 a Clubului 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129, alin. (7) , lit. f) din O.U.G nr. 57 /2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

actualizată;  
- votul ,,pentru” a 10 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 10 consilieri, 

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

 
             HOTĂRĂŞTE:  

 
ART.1. – Se aprobă rectificarea bugetului Local al comunei Şimand, pe anul 2019, 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2. - La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 

corespunzător H.C.L. nr.34/18.04.2019, privind aprobarea bugetului local al comunei Șimand 
pe anul 2019. 

ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Șimand, prin doamna Fruja Monica şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şimand.  

 
Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 

      Bogdan Petru                       Secretar general  
 Brîndaş Lavinia 
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