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HCL nr. 456/2019 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 456 

din  22.10.2019 
 

privind finanțarea de la bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv  

Suporter Club Oţelul Galaţi 

 
Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 502/15.10.2019; 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Extraordinară  în data 

de 22.10.2019;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1326808/15.10.2019 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1330214/18.10.2019 al 

Direcției Relații Publice şi Managementul Documentelor și al Direcției Financiar 

Contabilitate; 

 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului Galați; 

 Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, 

sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;  

           Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, 

drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii 

publice; 

 Având în vedere Adresa nr. 70115/14.08.2019 a Asociaţiei Club Sportiv Suporter 

Club Oţelul Galaţi; 

 Având în vedere Procesul-Verbal nr. 1316890/01.10.2019 al Comisiei de 

evaluare şi analiză a dosarelor depuse de structurile sportive, în vederea finanţării de 

la bugetul local; 

 Având în vedere Solicitarea nr. 1329149/17.10.2019 a Asociaţiei Club Sportiv 

Suporter Club Oţelul Galaţi; 
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 Având în vedere dispozițiile HCL nr. 139/28.03.2019 pentru aprobarea 

Regulamentului privind finanţarea din bugetul municipiului Galaţi a programelor 

sportive iniţiate de către organizaţiile sportive; 

 Având în vedere dispozițiile Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 

664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (1), art. 18^1 alin. (2) lit. b), art. 67^1 

alin. (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;                                 

 Având în vedere prevederile art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

        Art. 1 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv 

Suporter Club Oţelul Galaţi. 

 

       Art. 2 - Se aprobă contractul de finanţare prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 

           Contrasemnează, 
                                                                                      pt. Secretarul General, 
                                                                                                 
 


