ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
din

.05.2020

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

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară/extraordinară/de
îndată în data de ...........................2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr................./..................2020, a
iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu;
Având
în
vedere
raportul
comun
de
specialitate
nr.
..................../...........................2020, al Direcției Relaţii Publice şi Managementul
Documentelor, Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea
domeniului public și privat al municipiului Galați;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice,
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică
locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii
publice;
Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Galați nr.350/02.04.2020,
înregistrată la Registratura Municipiului Galaţi sub numărul 65198/06.04.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.32 alin.(2) din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Galați aprobat prin HCL nr.334/30.05.2018, cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.29 alin.2 din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(7) lit.f) din
Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.57/03.07.2019;
În temeiul art.139 alin.(1) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/03.07.2019
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I – Art.39 din Anexa I la HCL nr.334/30.05.2018 privind înfiinţarea clubului sportiv
”Club Sportiv Municipal Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
”(1) Pentru participarea la lucrările comitetului, membrii au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru fiecare membru al comitetului care participă
la şedinţe va fi în cuantum de 1.000 lei net/şedinţă;
(3) Preşedintele Comitetului Director nu are dreptul la indemnizaţie de şedinţă;
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2), se efectuează
din veniturile Clubului Sportiv Municipal Galaţi, aşa cum sunt prevăzute la art.21 alin.2
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al clubului.”
Art.II - Directorul clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal” Galați se împuterniceşte cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.
Art.III - Secretarul General al municipiului Galaţi v-a asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretar General
Radu Octavian Kovacs

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMAR

Referat de Aprobare

NR._________/________2020

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.
Pentru a asigura un cadru optim de funcţionare, Clubul Sportiv Municipal Galaţi
propune modificarea art.39 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului
Sportiv Municipal Galaţi, modificare avizată favorabil de Comitetul Director al clubului.
Prin art.29 alin.2 din legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, legiuitorul
atribuie Consiliului Local Galaţi o competenţă exclusivă de decizie în ceea ce priveşte
adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al clubului sportiv astfel încât să
se asigure funcţionalitatea practică a structurii sportive.
În vederea asigurării funcționalității entităţii respective, se impune modificarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Galaţi, în forma
prezentată în proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propun Consiliului Local Galați spre
dezbatere și aprobare, conform prevederilor legale, proiectul de hotărâre în forma
prezentată.

PRIMAR
PUCHEANU Ionuţ Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
Direcţia Relaţii Publice şi
Managementul Documentelor
Direcţia Financiar Contabilitate
Serviciul Juridic şi Legalitate
RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. _________/____________2020

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.334/30.05.2018, cu modificările și completările
ulterioare, a fost aprobată 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.350/02.04.2020, înregistrată la Registratura municipiului Galaţi cu
nr.65198/06.04.2020, Clubul Sportiv Municipal Galaţi propune modificarea art.39 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Galaţi,
modificare avizată favorabil de Comitetul Director al clubului, în baza Hotărârii nr.107 din
26.03.2020.
Prin art.29 alin.2 din legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, legiuitorul
atribuie autorităţii publice locale o competenţă exclusivă de decizie în ceea ce priveşte
adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al clubului sportiv astfel încât să
se asigure funcţionalitatea practică a structurii sportive.
Ca atare, dispozițiile art.29 alin.2 din Legea 69/2000, permit Consiliului Local
Galați, autoritatea administrativă care a aprobat, în virtutea competenței sale exclusive,
Regulamentul de Organizare și Funcționare a CSM Galați, posibilitatea modificării
acestuia în sensul acordării indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului de
Administrație, în vederea asigurării funcționalității entității respective.
Astfel, art.39 din Anexa I la H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înfiinţarea clubului
sportiv ”Club Sportiv Municipal Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare se
modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Pentru participarea la lucrările comitetului, membrii au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru fiecare membru al comitetului care participă
la şedinţe va fi în cuantum de 1.000 lei net/şedinţă;
(3) Preşedintele Comitetului Director nu are dreptul la indemnizaţie de şedinţă;
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2), se efectuează
din veniturile Clubului Sportiv Municipal Galaţi, aşa cum sunt prevăzute la art.21
alin.2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al clubului.”
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local
al Municipiului Galaţi 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, în forma prezentată.
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;
-Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/03.07.2019;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
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