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H O T Ă R Â R E A  NR.  118 

din 25 august 2021 
 

privind aprobarea delegării unor atribuții stabilite în sarcina Președintelui 
Consiliului de administrație al Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș persoanei 

desemnate din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș 
  
 

 Consiliul Local al Orașului Chișineu Criș,  întrunit în ședință ordinară, în data de 
25.08.2021 
  Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji, manifestată prin  
Referatul de aprobare nr. 11641/24.08.2021; 

- Raportul nr. 11642/24.08.2021 al Secretarului general al Orașului Chișineu-Criș, d-na 
Florina Scorțe; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Chișineu Criș nr. 107 din 12.11.2020 privind 
aprobarea componenței Consiliului de administrație al Clubului sportiv „Crișul” Chișineu-
Criș; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Chișineu Criș nr. 46 din 30.03.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine interioară ale 
Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș; 

- Ședințele Consiliului de administrație al Clubului sportiv „Crișul” Chișineu-Criș din data de 
12.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020 și 23.11.2020; 24.08.2021; 

- Hotărârea Consiliului de administrație al Clubului sportiv „Crișul” Chișineu-Criș din data de 
24.08.2021; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Chișineu Criș nr.74 din 18.10.2006 privind înființarea 
Clubului sportiv „Crișul” Chișineu-Criș; 
În temeiul: 

- Prevederilor Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, actualizată, a educaţiei fizice şi sportului; 
- prevederilor art.129 alin.(2) lit.(a), lit. d), alin.(3) lit. (c), alin. (7) lit. f) din O.U.G.  

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
- 9 voturi pentru și 6 abțineri din 15 consilieri locali prezenți la ședință și 15 consilieri locali în 

funcție 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
Art. 1. (1) Se aprobă delegarea unor atribuții stabilite în sarcina Președintelui Consiliului de 
administrație al Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș prin Regulamentul de organizare și 
funcționare, persoanei desemnate din Aparatul de specialitate al Primarului Orașului 
Chișineu-Criș prin Dispoziție a Primarului Orașului Chișineu-Criș. 



(2) Atribuțiile care se delegă persoanei desemnate din Aparatul de specialitate al Primarului 
Orașului Chișineu-Criș sunt cele descrise în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(3)  Președintelui Consiliului de administrație al Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș 
păstrează prerogativa de reprezentant legal al Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș 
Art. 2. Hotărârea se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Arad; 
- Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- Direcției economice din cadrul Primăriei Orașului Chișineu-Criș;  
- Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș; 
- Federațiilor sportive la care clubul este afiliat; 
- Membrilor Consiliului de administrație. 
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 ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ  
NR. 118 DIN 25 AUGUST 2021 

 
 

 
Atribuții ale Președintelui Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „Crișul” 

Chișineu-Criș care vor fi delegate persoanei desemnate din Aparatul de 

specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș: 

a) Negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare ale clubului; 

b) Coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de 

sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor, in vederea realizarii scopului si 

obiectului de activitate ale clubului; 

c) Asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare; 

d) In calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste toate atributiile ce ii revin, 

conform dispozitiilor legale in vigoare si raspunde potrivit legii de : 

 Utilizarea creditelor bugetare; 

 Realizarea veniturilor; 

 Folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul local; 

 Integrarea bunurilor incredintate clubului; 

 Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii; 

 Prezentarea pe termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare 

e) Raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului 

salariat din subordine; 

f) Organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si 

urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune; organizeaza sistemul de control 

managerial intern; 

g) Aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cazul savarsirii de 

abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse; 

h) Aproba planurile manageriale de pregatire prezentate de antrenorii clubului; 

i) Analizeaza, periodic, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de 

sportivii legitimati ai clubului; 

j) Aproba calendarul competitional intern si international al clubului si urmareste 

derularea acestuia; 

k) Urmareste pregatirea si participarea sportivilor in competitiile prevazute in calendarul 

competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor 

proprii si actiunilor de selectie; 

l) Participa la principalele competitii interne si internationale ale clubului; 



m) Stabileste fisa postului pentru persoanele aflate in structura clubului, in subordinea 

acestuia, numarul de grupe de sportivi, pe niveluri valorice si numarul minim de 

sportivi cuprinsi in pregatire; 

n) Asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de 

date ale clubului; 

o) Dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea si 

prevenirea violentei si a dopajului in activitatea sportiva; 

p) Asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a 

bazei materiale sportive din patrimoniul clubului; 

q) Este ordonator tertiar de credite; 
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CARTUȘ CU PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL 
ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI CHIȘINEU-
CRIȘ NR. 118/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  simplă  absolută  
calificată 

____/____/2021  

2 Comunicarea către primarul orașului2) ____/____/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) ____/____/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) ____/____/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ____/____/2021  

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

____/____/2021  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz.”; 

(2) „Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritate calificată definită la art. 5 lit dd), de două treimi 
din numărul consilierilor locali în funcție”  
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al orașului 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al orașului.; 

5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 


