
 

 

1 

 

 

  HOTĂRÂREA Nr.91  
din 30 septembrie 2019 

 

privind aprobarea înființării clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor” instituție publică în 

subordinea Consiliului Local al comunei Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30 septembrie 2019 

   

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat cu nr.2540/23.09.2019; 

- referatul de specialitate întocmit de doamna Tîlmaciu Nela Daniela, inspector de specialitate 

din cadrul Primăriei Socodor și domnul Crișan Gheorghe secretar, înregistrat sub nr.2.541/ 

23.09.2019; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile Legii 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HGR 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

educației fizice și sportului nr.69/2000; 

- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a), alin.3 lit.c) și alin. (7) lit.f) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care toți cei 

11 consilieri au votat ”pentru”, 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.d) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1: Se aprobă înființarea unui club sportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea 

Consiliului Local al comunei Socodor, cu de numirea ”Club Sportiv Socodor”. 

Art.2: Se stabilește sediul clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor”, în localitatea Socodor 

nr.337, Corpul C2, CF.300600 a localității Socodor, Număr cadastral 300600-C2,  județul Arad. 

Art.3: Se transmite în folosință gratuită către clubul sportiv ”Club Sportiv Socodor”, pe o 

perioadă de 5(cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare activității sportive, 

bunurile aflate în proprietate publică a Consiliului Local al comunei Socodor și anume: baza 

sportivă/terenul evidențiat în CF nr.300289 Socodor, Top.1981-1986 și spațiul din localitatea 

Socodor nr.337, Corpul C2, CF.300600 a localității Socodor, Număr cadastral 300600-C2, 

județul Arad, spațiu destinat pentru sediul clubului. 

Art.4: Clubul sportiv denumit ”Clubul Sportiv Socodor” va funcționa pe durată nedeterminată. 

Art.5: Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al clubului sportiv ”Club Sportiv 

Socodor” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6: Sursele de finanțare ale clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor” sunt: 
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 a) surse bugetare; 

 b) surse extrabugetare, în condițiile legii. 

Art.7: Se aprobă numirea Consiliului de Administrație la ”Club Sportiv Socodor”, după cum 

urmează: 

 Crișan Petru Raul – președinte; 

 Boțoc Cătălin Adrian – vicepreședinte; 

 Pantea Dănuț Adrian – membru; 

           Membrii Consiliului de Administrație vor depune o activitate neremunerată.  

Art.8: Se mandatează Primarul comunei Socodor pentru numirea unui director interimar care 

va avea și calitatea de antrenor principal al clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor”, până la 

ocuparea postului prin concurs. Directorul clubului va îndeplini toate atribuțiile ce revin în 

calitatea sa de ordonator terțiar de credite. 

Art.9: Se împuternicește domnul Cristea Alexandru Valentin, să reprezinte Consiliul Local al 

comunei Socodor în demersurile ce urmează a se efectua privind înființarea și desfășurarea 

activității clubului sportiv ”Club sportiv Socodor”. 

Art.10: Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea clubului 
se suportă din bugetul local de la capitolul 67, Cultură și Sport. 
Art.11: Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul Local al 
comunei Socodor. 
Art.12: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și cu semnarea contractelor 

pentru folosința gratuită  a spațiilor destinate desfășurării activității clubului sportiv ”Club 

Sportiv Socodor”, se împuternicește primarul comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitrie.  

Art.13: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului UAT Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, persoanelor nominalizate la art.7 și art.9 şi la 

compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, se duce la cunoştinţă publică prin afişare 

la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 
 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR, 

          MUREȘAN ADRIAN MARIUS                               CRIŞAN GHEORGHE 
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