
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.129 

DIN 30.12.2021 
privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Șimand a imobilului compus 

din “Bază sportivă TIP 2-Școala Gimnazială Șimand, sat Șimand, comuna Șimand, 
județul Arad” și terenul eferent construcției în suprafață totală de 1508 m2 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 30.12.2021  
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul de specialitate al doamnei Brîndaș Lavinia, secretar general al comunei Șimand; 
- Prevederile cap.III, art.12 din O.G nr.16/1994, pentru modificarea și completarea O.G. 

nr.25/2001, privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.-S.A”; 
- prevederile art. 123 alin.(2), lit.c) și d) din O.UG. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.49946/08.11.2021 și Protocolul 

încheiat la data de 10.12.2021 între Compania Națională de Investiții “C.N.I.-S.A” și UAT 
Comuna Șimand; 

- votul pentru a 13 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(2) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 ART.1.  -  Se aprobă preluarea în domeniul public al comunei Șimand a imobilului compus 
din “Bază sportivă TIP 2-Școala Gimnazială Șimand, sat Șimand, comuna Șimand, județul Arad” și 
terenul eferent construcției în suprafață totală de 1508 m2, identificat în C.F. nr.300160, top 
300160 Șimand. 

ART.2. - Primăria comunei Șimand răspunde, prin aparatul de specialitate, de efectuarea 
demersurilor necesare: 

- Punerii în aplicare a măsurilor recomandate de către comisia de recepție la pct.9 din 
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.49946/08.11.2021; 

 Art.3. - Baza sportivă tip.II, Școala Gimnazială Șimand, va fi administrată de către Primăria 
comunei Șimand, prin administratorul structuri sportive, din cadrul Primăriei comunei Șimand și 
utlizată cu titlu gratuit de către Școala gimnazială Șimand. 

Art.4. – Primăria comunei Șimand va încheia cu Școala Gimnazială Șimand protocolul 
aferent utilizării acestui obiectiv. 

Art.5. – În fișa de post a adminstratorului structuri sportive, vor fi cuprinse și                 
obligațiile /atribuțiile aferente adminstratorului bazei sportive de tip II. 
        ART.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Şimand şi se comunică cu:  

- Primarul comunei Şimand; 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,         Avizat de legalitate, 

                Bogdan Petru                                Secretar general,  

                Brîndaş Lavinia 
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