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Clubul Sportiv Municipal Galați, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.334/30.05.2018, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură sportivă cu
personalitate juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al municipiului
Galați. Misiunea de bază a Clubului Sportiv Municipal Galați o constituie obținerea de
performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, promovarea
imaginii municipiului Galați in societatea civilă prin participarea la activități sportive,
precum și promovarea ramurilor de sport, ca discipline individuale și pe echipe.
Prin adresa nr.290/18.02.2019, înregistrată la Registratura municipiului Galaţi cu
nr.14141/18.02.2019, conducerea Clubului Sportiv Municipal Galaţi informează Consiliul
Local Galaţi cu privire la o serie de modificări şi completări aduse la Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, modificări necesare pentru
asigurarea cadrului optim de desfăşurare a activităţii Clubului Sportiv Municipal Galaţi.
În vederea asigurării funcționalității entității respective se impune modificarea
reglementărilor cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv
Municipal Galaţi propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Galaţi completarea
ramurilor sportive din cadrul clubului cu ramura sportivă de haltere, cu consecinţa
modificării art.10 lit.b, art.34 alin.3 lit.a, art.37, art.38, art.39 şi art.40 din
Regulamentul de organizare şi functionare al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, precum şi
completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal
Galaţi cu art.53^1 – Compartimentul de achiziţii publice şi modificarea art.53 în ce
priveşte denumirea ca fiind Compartimentul Financiar-Contabil şi Administrativ.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local Galați spre
dezbatere și aprobare, conform prevederilor legale, proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
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Prin Hotărârea Consiliului Local nr.334/30.05.2018, cu modificările și completările
ulterioare, s-a aprobat înființarea clubului sportiv ”Clubul Sportiv Municipal Galați”,
structură sportivă cu personalitate juridică de drept public, în subordinea Consiliului
Local al municipiului Galați.
Misiunea de bază a Clubului Sportiv Municipal Galați o constituie obținerea de
performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, promovarea
imaginii municipiului Galați în societatea civilă prin participarea la activități sportive,
precum și promovarea ramurilor de sport, ca discipline individuale și pe echipe.
Prin adresa nr.290/18.02.2019, înregistrată la Registratura municipiului Galaţi cu
nr.14141/18.02.2019, conducerea Clubului Sportiv Municipal Galaţi informează Consiliul
Local Galaţi cu privire la o serie de modificări şi completări aduse la Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, modificări necesare pentru
asigurarea cadrului optim de desfăşurare a activităţii Clubului Sportiv Municipal Galaţi.
Astfel, prin Hotărârea nr.1 din data de 20.12.2018 a Consiliului de Administraţie al
Clubului Sportiv Municipal Galaţi s-a avizat completarea ramurilor sportive cu ramura
sportivă - haltere, motivat de faptul că, municipiul Galaţi are o îndelungată tradiţie în
această ramură sportivă, fiind reprezentat atât la nivel naţional, cât şi la nivel
internaţional de halterofili născuţi în oraşul Galaţi. În ultimii ani la nivelul municipiului
Galaţi, a existat o emulaţie în ceea ce priveşte ramura sportivă haltere, fapt ce s-a
transpus într-o participare numeroasă a sportivilor gălăţeni la campionatele naţionale şi
internaţionale, şi obţinerea mai multor medalii.
De asemenea prin Nota de fundamentare conducerea Clubului Sportiv Municipal
Galaţi menţionează o serie de disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea Consiliului
de Administraţie al clubului în sensul acordării de indemnizaţii de şedinţă pentru membrii
Consiliului de Administrație în vederea asigurării funcționalității entității respective.
Astfel, se propune spre aprobare Consiliului Local Galaţi modificarea art.37, art.38,
art.39 şi art.40 din cuprinsul Regulamentului, articole referitoare la structura
organizatorică a clubului sportiv, respectiv Consiliul de Administraţie, sintagmă care va
fi înlocuită peste tot în cuprinsul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cu
sintagma Comitet Director, orice prevedere sau referire la Consiliul de Administraţie e
considerată ca fiind facută la Comitetul Director.
Totodată având în vedere că prin H.C.L. nr.674/19.12.2018 s-a aprobat modificarea
Anexei II – Organigrama- la H.C.L. nr.334/30.05.2018, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul în care a fost înfiinţat Compartimentul de achiziţii publice prin
desprinderea din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, administrativ şi achiziţii
publice, urmând ca acest serviciu să fie denumit Serviciul Financiar-Contabilitate

şi Administrativ, se impune modficarea Anexei I la H.C.L. nr.334/30.05.2018 în sensul
introducerii unui articol nou după art.53, respectiv art.53^1 cu denumirea
“Compartimentul achiziţii publice“. Totodată, art.53 se va intitula “Compartimentul
Financiar-Contabil şi Administrativ” această denumire urmând să fie introdusă pe tot
cuprinsul Regulamentului acolo unde se face referire la Compartimentul FinanciarContabil, Administrativ, Achiziţii publice.
Având în vedere cele mai sus arătate, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Galaţi completarea ramurilor sportive din cadrul clubului cu ramura sportivă
de haltere, cu consecinţa modificării art.10 lit.b, art.34 alin.3 lit.a, art.37, art.38, art.39
şi art.40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal
Galaţi, precum şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului
Sportiv Municipal Galaţi cu art.53^1 – Compartimentul de achiziţii publice şi modificarea
art.53 în ceea ce priveşte denumirea ca fiind Compartimentul Financiar-Contabil şi
Administrativ.
Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei I la HCL
nr.334/30.05.2018, privind înfiinţarea clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal Galaţi”, cu
modificările şi completările ulterioare, întruneşte condiţiile legale pentru a fi supus
dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local Galaţi.
Cadrul legal aplicabil:
-HCL nr.334/30.05.2018, privind înfiinţarea clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal Galaţi”,
cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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