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HCL nr. 180/2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

MUNICIPIUL GALAŢI

CONSILIUL LOCAL

HO T Ă R Â R E A nr. 180

din 24.04.2019

privind aprobarea organizării de către Fundaţia Sportul Gălăţean a unor competiţii

sportive

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 178/15.04.2019

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de

24.04.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr. 24124/15.04.2019, a iniţiatorului -

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24126/15.04.2019, al Direcției

Relații Publice şi Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate și al

Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activităţi ştiinţifice,

învăţământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Clubul Sportiv Sporting Galaţi, înregistrată

la Registratura Generală a municipiului Galaţi sub nr. 16511/20.02.2019;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 173/29.05.2014 privind înfiinţarea Fundaţiei

„Sportul Gălăţean”, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului

acţiunilor socio-culturale, sportive şi civice pentru anul 2019, cu modificările şi

completările ulterioare;
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Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.

69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6,

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HO T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă organizarea de către Fundaţia Sportul Gălăţean a

evenimentului sportiv „Turneul de fotbal juvenil - Memorialul Zoltan David”, în perioada

1-2 iunie 2019, la Galaţi.

Art. 2 – Se aprobă organizarea de către Fundaţia Sportul Gălăţean a

evenimentului sportiv „Gala de Box –Memorial Vasile Lehăduş”, ediţia a 3-a, în perioada

29-30 iunie 2019, la Galaţi.

Art. 3 – Cheltuielile de organizare a evenimentelor vor fi suportate din veniturile

Fundaţiei Sportul Gălăţean.

Art. 4 – Preşedintele Fundaţiei Sportul Gălăţean se împuterniceşte cu ducerea la

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea

prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,


