
 

 

 

 

 

  HOTĂRÂREA Nr.56  
din  14 mai 2021 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului sportiv de drept 
public ”Club Sportiv Socodor” rectificat în luna mai 2021 

 
Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  
ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 14 MAI 2021   

 

Având în vedere: 

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

cu nr.1480/07.05.2021; 

-  referatul de specialitate al Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Socodor, înregistrat cu nr.1481/07.05.2021; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

-  prevederile HCL 91/2019 privind aprobarea înființării clubului sportiv ”Club Sportiv Socodor” 

instituție publică în subordinea Consiliului Local al comunei Socodor; 

-  prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  prevederile art.67 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) lit. b din Legea nr.69/2000 - Legea educației 

Fizice și sportului, cu modificările și  completările ulterioare; 

- prevederile H.G.nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.5 lit.cc), art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

cei 11 consilieri au votat ”pentru”, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.3 lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                                                           H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă Bugetul  de venituri  și cheltuieli pe anul 2021, rectificat în luna mai, al Clubului 

Sportiv de Drept Public  „Club Sportiv Socodor”, în sumă totală de 271.000 lei, din care 260.000 lei 

venituri de la bugetul local și suma de 11.000 lei venituri din alte surse, conform  anexei  nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al UAT Socodor, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, Compartimentului Financiar-contabil, impozite 

și taxe și Clubului Sportiv Socodor, 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 GENERAL, 

                      IGNA IOAN                                        CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

CONSILIUL LOCAL SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com, primaria@socodor.ro; Web: www.socodor.ro  

http://www.socodor.ro/
mailto:socodor@gmail.com
mailto:primaria@socodor.ro


 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 56/14.05.2021.1 

Nr. 

crt. 
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile sa efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a făcut cu majoritate  □ simpla   X  absoluta  □ calificata2 14/05/2021   

2 Comunicarea către primar2) 14/05/2021   

3 Comunicarea către prefectul judetului3) 25/05/2021   

4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 25/05/2021   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz .../.../............   

Extrase din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotărâri, cu majoritate absoluta sau simpla, după caz. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de 

consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numărul consilierilor locali in funcție.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării HCL. 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile C.L. Socodor se aduc la cunoștința publica si se comunica, in condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile C.L. Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile C.L. Socodor cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc:1190005703/18


 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL 39/31.03.2021 

 

BUGET  2021 

CLUBUL  DE DREPT PUBLIC ”CLUB SPORTIV SOCODOR” 

VENITURI: 

Alocații de la bugetul local                         260.000  lei 

Venituri din sponsorizări                              10.000  lei 

Venituri proprii                                            1.000  lei 

 

Total venituri:                                             271.000 lei 

 

CHELTUIELI: 

Salarii angajați, viramente către bugetul de stat aferente drepturilor salariale -      57.000 lei; 

Servicii  bancare, consumabile necesare  activității sportive, cheltuieli de protocol -  1.000 lei; 

     Transport la competițiile sportive                                                                     - 25.000 lei; 

SECȚIA FOTBAL 

Cheltuieli pentru echipele de seniori, junior și copii (contracte de joc pentru activitate sportivă, 

indemnizație de efort sportivi, salarii  jucători,  vize medicale, vize AJF, pregătire de iarnă, bareme 

arbitraje, combustibil  pentru  deplasări, medic  echipa, echipamente, alte cheltuieli necesare 

desfășurării activităților sportive)-     168.000 lei; 

SECȚIA NAVOMODELISM 

Cheltuieli pentru organizarea de competiții, întreținere bază navomodelism, cheltuieli cu plata 

antrenorului/instructorului, indemnizație de efort sportivi, bareme arbitraje, combustibil  pentru  

deplasări, echipamente, alte cheltuieli necesare desfășurării activităților sportive -     10.000  lei; 

SECȚIA TENIS DE CÂMP 

Cheltuieli pentru organizarea de competiții, întreținere teren tenis de câmp, cheltuieli cu plata 

antrenorului/instructorului, indemnizație de efort sportivi, bareme arbitraje, combustibil  pentru  

deplasări, echipamente, alte cheltuieli necesare desfășurării activităților sportive -     10.000  lei; 

 

Total cheltuieli:                                       271.000 lei 

           

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR GENERAL, 

                    IGNA IOAN                                        CRIŞAN GHEORGHE 


