
 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.8 
DIN 25.01.2022 

 
PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 128/30.12.2021 PRIVIND APROBAREA 

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII DE SPORT CU 
TRIBUNĂ 180 DE LOCURI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 
25.01.2022 
         Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului consilier local, Bogdan Petru; 
- Raportul de specialitate al doamnei secretar general Brîndaș Lavinia; 
- Prevederile Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art.129  alin. (2)  lit. (c) şi (d), alin.(7), lit.a), lit.e) și lit.f) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HCL nr. 128/30.12.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a sălii de sport cu tribună 180 de locuri; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand; 
- votul ,,pentru” a 11 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri; 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.(g) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

          HOTĂRĂȘTE: 
 
ART.1. - Se aprobă modificarea HCL nr. 128/30.12.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a sălii de sport cu tribună 180 de locuri după 
cum urmează: 

 
a) Se completează Art.  8. (1) cu lit. j ) şi k) cu următorul conţinut : 
- lit. j) pentru desfăşurarea de cursuri de prim ajutor sau a unor acţiuni cu 
caracter educativ,social şi/sau cultural.  
- lit. k) pentru desfăşurarea de antrenamente de către CS Şoimii Şimand aflat în 
subordinea Consiliului local Şimand. 
 b) Art.  8. (2) va avea următorul conţinut : 
,,Pentru cazurile prevăzute la art. 8 ( 1) lit. a), b), c), e), j) şi k) sala de sport se 
pune la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit. 

c) Art.13. va avea următorul conţinut: 
ACS Şoimii Şimand  va putea folosi sala de sport, în mod gratuit, pentru 
antrenamente şi competiţii sportive pe întreaga durată de timp cât  nivelul 
performanţelor sportive realizate la nivel judeţean şi naţional pot contribui la 
promovarea localităţii Şimand ca parte componentă a strategiei de dezvoltare 
locală. 

ROMÂNIA 
 COMUNA ŞIMAND 

 
 



d) Art. 25. va avea următorul conţinut: 
( 1 ) Lucrările de întreţinere / reparaţii la instalaţiile din dotarea sălii de sport se vor 
efectua numai cu firme / persoane autorizate iar intervenţia acestora nu trebuie să 
conducă nici un moment la pierderea garanţiei acordată de constructor. 
( 2 ) Curăţenia va fi asigurată de firmă specializată în baza contractului de prestări 
servicii încheiat cu Primăria comunei Şimand sau în regie proprie, cu personal 
din cadrul Primăriei comunei Şimand. 
e) Se modifică ANEXA NR. 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sălii de 
Sport din comuna Şimand, Jud. Arad, lit. B, Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului                     
1. Studii de specialitate: absolvent al ciclului liceal, ciclul inferior.  
f) Se modifică Tariful de închiriere a suprafeţei de joc ( teren ) prevăzut în Anexa nr. 2 
la ROF la 100 lei / oră. 

ART.2. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Șimand 
și se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă,        Avizat de legalitate, 
                Bogdan Petru                               Secretar general,  
               Brîndaş Lavinia 
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