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CONSILIUL LOCAL  

 

 
 

                                                                             HOTĂRÂREA NR. 38 

           din 28.02.2019            

privind aprobarea asocierii Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei cu CS „SPORTUL 

2007” Șimleu Silvaniei în vederea susținerii  si promovarii sportului de performanta la fotbal 

 

       Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 

februarie 2019; 

       Având în vedere: 

• Adresa nr. 3106/2019 a   CS  Sportul 2007 Șimleu Silvaniei; 

• Expunerea de motive nr. 3137/2019 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 

• Raportul  de specialitate  nr. 3138/2019 al Biroului Juridic  si contencios administrativ; 

• Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,  buget, finanţe, servicii, 

comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 

• Avizul Comisiei pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă și 

protecție socială, protecție pentru copii, tineret si sport; 

• prevederile OG nr.26/2000 cu privire la Asociații şi fundaţii, cu modificările și completările 

ulterioare,  prevederile Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, ale HG nr 884/2001 pentru 

aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 69/2000 și prevederile 

Legii 273/2006 privind finantele publice locale; 

• Prevederile art.36, alin. 6, lit a, pct. 6, alin.7 lit. a,  art. 37, din  Legea  nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

       În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

                                                                  HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1. În vederea promovării, dezvoltării și susținerii activităților sportive de performanță la 

fotbal, se aprobă Asocierea Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei cu CS „SPORTUL 2007” 

Șimleu Silvaniei, asociere în care Consiliul local al orașului Șimleu Silvaniei va deține o cotă de 90% 

din aportul la asociere. 

  Art.2. 1) Se aprobă condiţiile de asociere conform Actului adițional prevăzut în anexa nr 1 la 

prezenta hotărâre.  

          2) Alocarea sumelor din bugetul local se va face in limita posibilitatilor bugetare anuale. 

  Art.3. Se aprobă Statutul si Actul constitutiv actualizat al CS „SPORTUL 2007” Șimleu Silvaniei 

din anexa nr 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

       Art.4.Se desemnează d-l consilier KUN ADRIAN-CĂTĂLIN și dl consilier GHILEA IOAN ca 

reprezentanți ai Consiliului local al Orașului Șimleu Silvaniei în Adunarea Generală a Clubului 

Sportiv“SPORTUL 2007” Șimleu Silvaniei.  

        Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 

Silvaniei și Direcția economică. 

   Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

     -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

     -Prefectul Judeţului Sălaj; 

     -cetăţenii oraşului Şimleu Silvaniei prin afişare; 

     -Direcția economică, 

    - CS „SPORTUL 2007” Șimleu Silvaniei, 

     -dosar hotărâri. 
         
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                  LAZAR IOAN-RADU                                              SECRETAR DELEGAT,  

                                        ALINA-MARIANA PETHO 

Adoptată în şedinţa din data de 28 februarie 2019 


