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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.  

din       .     .2021 

 

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 ...........................2021; 
  
 Având în vedere referatul de aprobare nr................./..................2021, a 
iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu; 
 
 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 
..................../...........................2021, 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.50/22.01.2021, 
înregistrată la Registratura Municipiului Galaţi sub numărul 12345/22.01.2021; 

 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 – După alin.(1) art.9, 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 introduce aliniatul (2) şi va avea următorul cuprins: 

”(2) Clubul Sportiv Municipal Galați are drept scop şi administrarea bazelor 
sportive date în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi, prin 
hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.” 

 
 Art.II - După alin.(2) art.17 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 introduce aliniatul(2¹) şi va avea următorul cuprins: 

 “(21) Pentru bazele sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal 
Galaţi, dispoziţiile aliniatului 2 nu se aplică.” 

          Art.III - Litera k art.23 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: 
   k)venituri obtinute în condiţiile legii din administrarea bazelor sportive primite 
în administrare prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi.”   
 
 Art.IV - După alin.(3) art.23 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 
introduce aliniatul(4) şi va avea următorul cuprins: 

(4) Clubul Sportiv Municipal Galați poate efectua, în condiţiile legii, cheltuieli 
necesare pentru administrarea bazelor sportive primite în administrare prin hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Galaţi, cum ar fi, dar fără a se limita la, cheltuieli 
privind asigurarea bazelor sportive, cheltuieli pentru întreţinerea bazelor sportive şi a 
bunei funcţionări a acestora, cheltuieli privind asigurarea pazei, protecției și 
conservarea bazelor sportive, cheltuieli privind efectuarea de lucrări de investiții 
asupra bazelor sportive, în condițiile actului de dare în administrare și a legislației în 
materia achizițiilor publice, cheltuieli necesare pentru  obținerea avizelor pentru 
planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului și interesului public și destinației 
bunului, pentru obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a 
caracteristicilor tehnice ale bunurilor, cheltuieli privind reevaluarea bunurilor, în 
condițiile legii, cheltuieli de inscriere în cartea funciară a dreptului de administrare, 



orice alte cheltuieli necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de 
folosință. 

 
         Art.V - După art. 532 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 introduce articolul 533  şi va avea următorul cuprins: 
Direcţia administrarea bazelor sportive 
(1) Direcţia administrarea bazelor sportive se află în subordinea Directorului 
administrativ şi are următoarele atribuţii: 
-asigură respectarea tuturor contractelor aferente bazelor sportive (administrare 
utilități, întreținere, supraveghere video, alarme, curățenie etc.), garanțiile lucrărilor 
efectuate și a investițiilor realizate la acestea; 
-asigură funcționarea și utilizarea corespunzătoare a tuturor incintelor și spațiilor 
aferente bazelor sportive primite în administrare, prin luarea tuturor măsurilor ce se 
impun; 
-întreține și manipulează în condiții de siguranță toate utilajele din dotarea bazelor 
sportive pe care le administrează; 
-urmăreste respectarea programului și a condițiilor stabilite privind folosirea unor 
spații din cadrul bazelor sportive, prin contractele încheiate sau alte aprobări; 
-ia toate măsurile care se impun pentru evitarea oricăror incidente în toate bazele 
sportive primite în administrare; 
-gestionează și asigură utilizarea tuturor utilajelor din inventarul bazelor sportive, 
conform specificațiilor și modului de utilizare al acestora; 
-se asigură că activitățile sportive specifice se desfășoară în incinta bazelor sportive 
aflate în administrare cu respectarea regulamentelor de funcționare ale acestora; 
-efectuează verificări zilnice ale zonelor în care se desfășoară activitățile sportive, prin 
forțe proprii sau cu sprijinul Poliției Locale Galati; 
-asigură accesul și verificarea serviciilor de salubritate în vederea ridicării deșeurilor 
colectate selectiv din bazele sportive aflate în administrare; 
-asigură în bazele sportive aflate în administrare un plan corespunzător cu ilustrații 
detaliate privind organizarea și facilitățile bazei sportive, regulile privind desfășurarea 
activităților sportive, sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării regulilor; 
-asigură întreţinerea bazelor sportive şi a bunei funcţionări a acestora; 
-asigurarea pazei, protecției și conservarea bazelor sportive; 
-fundamentează necesitatea oricărei lucrări de investiţii sau modernizare, în 
conformitate cu regulamentele federaţiilor sportive naţionale sau internaţionale, în 
scopul desfăşurării competiţiilor interne şi/sau internaţionale; 
-efectuează lucrări de investiții asupra bazelor sportive, în condițiile actului de dare în 
administrare și a legislației în materia achizițiilor publice; 
-asigură obținerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului și 
interesului public și destinației bunului; 
-asigură obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a 
caracteristicilor tehnice ale bunurilor; 
-asigură omologarea bazelor sportive în scopul desfăşurării competiţiilor sportive, în 
conformitate cu regulamentele federaşiilor sportive naţionale; 



-asigură avizarea bazelor sportive din punct de vedere P.S.I., sanitar, etc.; 
-stabileşte posibilităţile reale de spaţiu şi program orar, pentru fiecare teren sau sală în 
parte, pentru funcţionarea în condiţii optime a bazelor sportive, conform programului 
orar zilnic sau săptămânal, stabilit pentru fiecare beneficiar în parte;  
-verifică respectarea destinaţiei spaţiilor pentru activităţi sportive şi a celor închiriate 
pentru alte activităţi, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate;  
-stabileşte şi asigură condiţiile de funcţionare a bazelor sportive, în funcţie de 
specificul fiecăreia, pentru pregătirea sportivă, competiţii amicale sau oficiale, 
spectacole; 
-întocmeşte contractele de închiriere sau avizele de funcţionare ocazionale pentru 
desfăşurarea unor activităţi sportive, culturale sau de altă natură, cu solicitanţii 
acestora; 
-întocmeşte contractele de închiriere a spaţiilor destinate comerţului, reclamei şi 
publicaţii, în conformitate cu tarifele şi condiţiile stabilite prin H.C.L; 
-urmăreşte încasarea contravalorii abonamentelor, a chiriilor şi a taxelor stabilite 
pentru terenurile şi sălile cu destinaţie pentru activităţi sportive sau alte activităţi; 
-face propuneri pentru completarea sau reactualizarea cuantumului tarifelor sau 
chiriilor practicate în bazele sportive; 
-întocmeşte situaţiile de lucrări pentru lucrările executate cu respectarea legislaţiei în 
vigoare;  
-urmăreşte respectarea clauzelor din contractele încheiate din domeniul său de 
activitate; 
-urmăreşte derularea contractelor de utilităţi la bazele sportive (energie electrică, apă-
canal, gaz, telefon, pază, etc.), face propuneri pentru modificarea, reînnoirea sau 
prelungirea acestora; 
-stabileşte cu promptitudine necesarul de materiale, piese, instalaţii, servicii, 
reparaţii, necesare bunei desfăşurări a activităţii in bazele sportive cu respectarea 
prevederilor bugetare;  
-participă la recepţia bunurilor achiziţionate pentru buna desfăşurare a activităţii în 
bazele sportive; 
-întocmeşte propunerea anuală privind necesarul de materiale, dotări, reparaţii 
curente şi capitale, pe domeniul său de activitate, în termenele solicitate, în vederea 
stabilirii prevederilor bugetare pentru anul următor; 
-participă la inventarierea anuală a patrimoniului Direcţiei;  
-pentru bunurile supuse casării, aflate în gestiunea compartimentului, urmăreşte 
valorificarea deşeurilor;  
-păstrează şi actualizează periodic situaţia obiectelor de inventar şi a activelor fixe 
aflate în gestiunea compartimentului;  
-participă la acţiunile organizate de către Direcţie cu privire la ordinea şi întreţinerea 
curăţeniei în bazele sportive;  
-răspunde de respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă, de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;  
-asigură prin propuneri, condiţiile materiale şi dotările necesare pentru ca activitatea 
din cadrul bazelor sportive să se desfăşoare cu respectarea normelor de protecţie a 
muncii şi PSI, de către personalul angajat; 



-răspunde de evaluarea personalului din subordine şi de exactitatea datelor, situaţiilor, 
rapoartelor prezentate compartimentelor de specialitate;  
-răspunde de instruirea personalului privind modul de lucru şi de comportare în teren, 
în contact cu terţe persoane, societăţi comerciale, instituţii;  
-asigură programarea şi efectuarea concediilor de odihnă de către personalul din 
subordine, astfel încât să se asigure realizarea activităţii fără disfuncţionalităţi;  
-asigură, la solicitarea Directorului, informarea despre modul de desfăşurare a 
activităţii de întreţinere şi de exploatare a bazelor sportive, face propuneri pentru 
îmbunătăţirea, diversificarea şi dezvoltarea acestora;  
-răspunde de integritatea şi securitatea bunurilor materiale şi de folosinţă îndelungată 
aflate în subordinea direcţiei pe care o coordonează;  
(2) Atribuţiile fiecărui salariat din cadrul direcţiei se detaliează în fişa postului. 
 
         Art.VI - Directorul clubului sportiv ”Club Sportiv Municipal” Galați se împuterniceşte 
cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.  

         Art.VII - Secretarul General al municipiului Galaţi va 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._________/________2021 

 
 

 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 şi completarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a CSM 

Galați, având în vedere faptul că, acesta, în perioada imediat următoare, intenţionează 

să preia în administrare, prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Galaţi, mai multe 

baze sportive aparţinând domeniului public al Municipiului Galaţi, modificare avizată 

favorabil de Comitetul Director al clubului, în baza Hotărârii nr.11 din 13.01.2021.  

 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. _________/____________2021 
 

   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.50/22.01.2021, înregistrată la Registratura municipiului Galaţi cu 
nr. 12345/22.01.2021, Clubul Sportiv Municipal Galaţi propune modificarea şi completarea  
Regulamentului de Organizare și Funcționare a CSM Galați, având în vedere faptul că, 
acesta, în perioada imediat următoare, intenţionează să preia în administrare, prin 
hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Galaţi, mai multe baze sportive aparţinând 
domeniului public al Municipiului Galaţi. Această propunere de modificare a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a fost avizată favorabil de Comitetul 
Director al clubului, în baza Hotărârii nr.11 din 13.01.2021.  
   Astfel, 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 vederea asigurării funcționalității entității respective.  

  Propunerea de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare vizează 
art.9, art.17, art.23 şi introducerea unui nou articol art.533, după cum urmează: 

  După alin.(1) art.9,  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 introduce aliniatul (2) şi va avea următorul cuprins: 

”(2) Clubul Sportiv Municipal Galați are drept scop şi administrarea bazelor 
sportive date în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi, prin 
hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.” 
            După alin.(2) art.17 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 introduce aliniatul(2¹) şi va avea următorul cuprins: 
 “(21) Pentru bazele sportive aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal 
Galaţi, dispoziţiile aliniatului 2 nu se aplică.” 
            Litera k art.23 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: 
   k)venituri obtinute în condiţiile legii din administrarea bazelor sportive 
primite în administrare prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi.”   



   După alin.(3) art.23 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 introduce aliniatul(4) şi va avea următorul cuprins: 

(4) Clubul Sportiv Municipal Galați poate efectua, în condiţiile legii, cheltuieli 
necesare pentru administrarea bazelor sportive primite în administrare prin hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Galaţi, cum ar fi, dar fără a se limita la, cheltuieli 
privind asigurarea bazelor sportive, cheltuieli pentru întreţinerea bazelor sportive şi a 
bunei funcţionări a acestora, cheltuieli privind asigurarea pazei, protecției și 
conservarea bazelor sportive, cheltuieli privind efectuarea de lucrări de investiții 
asupra bazelor sportive, în condițiile actului de dare în administrare și a legislației în 
materia achizițiilor publice, cheltuieli necesare pentru  obținerea avizelor pentru 
planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului și interesului public și destinației 
bunului, pentru obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a 
caracteristicilor tehnice ale bunurilor, cheltuieli privind reevaluarea bunurilor, în 
condițiile legii, cheltuieli de inscriere în cartea funciară a dreptului de administrare, 
orice alte cheltuieli necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de 
folosință. 
 Dupa articolul 532 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 introduce articolul 533  care face referire la Direcţia de administrare a bazelor sportive 
şi la atribuţiile  Directorului administrativ.  
  Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre dezbatere şi 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. 
  
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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,  
 cu modificările şi completările ulterioare. 
        
   DIRECTOR EXECUTIV                                                       DIRECTOR EXECUTIV 
        Direcţia Relații Publice şi                                         Direcţia Financiar-Contabilitate 
     Managementul Documentelor                                        CÂMPEANU  Rodica                                                 
            OCHIU Cristi Marian          
 
 
                   Şef Serviciu      
Serviciul Învăţământ, Cultură, Turism,                                             Avizat Juridic 
Sport, Culte, Sănătate si Evenimente                                     Serviciul Juridic şi Legalitate          
                   REVES Anca                                                                ŞTEFAN Aurelian 
 
 
                     Consilier             
         CHIRIŢĂ Georgeta Mariana         
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