
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.95 
din data de 30.09.2021 

privind aprobarea  modificării HCL nr. 57 din data de 11.07.2019 referitoare la 
aprobarea componenţei Consiliului de  administraţie al clubului polisportiv de 

drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand” 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2021 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand,d-nul Dema Florin-Liviu; 
- prevederile actului nr. 44/16.09.2021 al Clubului Sportiv Şoimii Şimand; 
- 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”; 
- prevederile HCL nr.17/27.02.2020 privind aprobarea  modificării HCL nr. 57 din data de 
11.07.2019 referitoare la aprobarea componenţei Consiliului de  administraţie al clubului 
polisportiv de drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand” ; 
-prevederile HCL nr.51/14.04.2021 privind aprobarea  modificării HCL nr. 57 din data de 
11.07.2019 referitoare la aprobarea componenţei Consiliului de  administraţie al clubului 
polisportiv de drept public denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand” .  
- prevederile art. 26 - 30, art.61,art.67 şi art. 69 din Legea nr. 69 /2000 a educaţiei fizice şi 
a sportului; 
- prevederile art. 135, alin. (8) din O.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (7) , lit. f) din O.U.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.U.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 13 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri.   

În temeiul prevederilor  art.139, alin ( 1 ) O.U.G nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. -  Se aprobă modificarea componenţei Consiliului de  administraţie al clubului 
polisportiv de drept public ,, denumit Club Sportiv ,, Şoimii Şimand” prin înlocuirea d – lui 
Ruska Ioan, născut la data de 26.03.1956,  din funcţia de preşedinte şi preluarea acestei 
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funcţii de către d–l Ruska Ioan, născut la data 07.01.1987 respectiv a d-lui Tăucean 
Gheorghe din funcția secretar și preluarea acestei funcții de către d-l Ujoc Claudiu. 
Art.2. -  Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr.51/14.04.2021 
privind aprobarea  modificării HCL nr. 57 din data de 11.07.2019 referitoare la aprobarea 
componenţei Consiliului de  administraţie al clubului polisportiv de drept public denumit 
Club Sportiv ,, Şoimii Şimand” .  
Art. 3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Şimand şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Şimand; 
- Consiliul de Administraţie al  Clubului Sportiv,, Şoimii Şimand”. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 

               Petrița Ștefănuț                                    Secretar general,  

                     Brîndaş Lavinia 
 


