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R E F E R A T    D E    A P R O B A R E 

 

 
 Clubul Sportiv ,,C.F.R.” Simeria este o structură sportivă cu personalitate juridică, 

constituită prin H.C.L. nr.54/2001, prin reorganizarea Asociației Sportive ,,C.F.R. – Marmosim”. 

 Acesta funcționează în subordinea Consiliului local al orașului Simeria, în baza 

Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin H.C.L. nr.71/2007 și are ca obiect de 

activitate atât dezvoltarea sportului pentru toți, cât și cea a sportului de performanță. De asemenea, 

asigură condiții organizatorice și materiale pentru practicarea educației fizice și sportului în cadrul 

comunității locale. 

 Așa cum rezultă din dispozițiile art.29 din  Legea educației fizice  și sportului  nr.69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare, cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, 

înființate ca instituții publice în subordinea organelor administrației de stat și au drept obiect de 

activitate performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și 

internaționale.  Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează și 

funcționează după regulamente proprii, elaborate conform legii.  

 Având în vedere faptul că, așa cum constată conducerea Clubului Sportiv ,,C.F.R.” Simeria, 

există un interes crescând al copiilor din Simeria față de disciplina sportivă ,,kickboxing”, 

momentan un număr de 30 de copii fiind antrenați de către instructorul Dumitru Răducanu, 

executivul consideră că este oportună înființarea unei noi secții de kickboxing, pe langa cele șase 

secții care deja funcționează. 

 Pentru a se putea legitima jucători și pentru a putea participa la competiții la această 

disciplină, este necesar ca Anexa la H.C.L. nr.84/2017 să se completeze la art.11, cu litera ,,ț”, unde 

disciplina kickboxing să fie cuprinsă în lista secțiilor sportive aparținând clubului. 

 Conform prevederilor art.129, alin.2, lit.,,d” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de 

interes local, iar în baza aliniatului 7, lit.,,f”, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), 

consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul. 

 În consecință, inițiez prezentul proiect de hotărâre pentru completarea art.11 din Anexa la 

H.C.L. nr.84/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului 

Sportiv ,,C.F.R.” Simeria, pe care-l supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al orașului 

Simeria. 
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