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HCL nr. 357/2020 

ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  357 

din  30.07.2020 
 

privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundaţiei „Sportul Gălăţean" 

 

Inițiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 345/07.07.2020 

 

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

30.07.2020;   

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 120078/07.07.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 128857/21.07.2020, al 

Serviciului Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente, al 

Direcţiei Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, 

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

Având în vedere avizul comisiei juridice de administraţie publică locală, drepturi şi 

libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii publice;  

Având în vedere adresa Fundaţiei „Sportul Gălăţean" nr. 1091/25.06.2020, 

înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 112004/25.06.2020; 

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3), art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;   

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

„Sportul Gălățean”, cu modificările şi completările ulterioare;   

 Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;          
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 În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se desemnează membrii Consiliului Director al Fundaţiei „Sportul 

Gălăţean", după cum urmează:  

- Mirea Florin; 

- Andronic Florin; 

- Lupu Nistor. 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 419/26.07.2018 

privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundaţiei „Sportul Gălăţean" şi  

HCL nr. 379/31.07.2019 privind desemnarea unui membru al Consiliului Director al 

Fundaţiei „Sportul Gălăţean” îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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