
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 29 
din 04.06.2020 

privind: acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv"Viitorul"Umbraresti 

Initiator: Condrache Maricel,viceprimarul comunei Umbraresti,judetul Galati; 
Nr.de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 4401 din 28.05.2020 

Consiliul Local a! Comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 04.06.2020; 

A vand In vedere referatul de aprobare al initiatorului lnregistrat sub nr. 4402 din 
28.05.2020; 

A vand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate inregistrat sub nr. 4403 din 28.05.2020; 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 11 din 17.02.2020 de aprobare a bugetului 

local de venituri si cheltuieli pe anul 2020; 
Avand in vedere Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul local a! comunei 

Umbraresti si Clubul Sportiv "Viitorul" Umbraresti, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 
13/31.08.20 16; 

Avand in vedere prevederile art.3 alin.(2) , art.l4 alin.(4) si art.20 alin.(l) lit. i din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand In vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu ale alin.(7) lit. f) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In baza art. 139 alin.(3) lit.i) si ale art.l96 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba acordarea unui ajutor financiar in suma de 40.000 lei Clubului Sportiv 
"Viitorul " Umbraresti,conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, capitolul 67.05.01. 

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa Ia indeplinire de primarul comunei prin compartimentul 
de specialitate. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati in vederea exercitarii 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRONI GEORGETA 

/ 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

COMUNA UMBRARESTI 
VICEPRIMAR 

Nr.4402 din 28.05.2020 

REFERA T DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar 
Clubului Sportiv « Viitorul » Umbraresti. 

In baza protocolului de colaborare existent intre Primaria Comunei Umbraresti , judetul Galati si 
Clubul Sportiv « Viitorul » Umbraresti, care, prevede acordarea unui sprijin financiar anual acestui club 
pentru cheltuieli materiale si de personal, d-1 Cazacu Viorel, in calitate de presedinte al clubului, a depus 
referatul de necesitate nr.4001/13.05.2020, prin care a solicitat acordara sumei de 40.000 lei . 

La aceasta data in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2020 prin HCL nr.ll din 
17.02.2020 exista alocata pe semestrul I suma de 50.000 lei. 

lntrucat referatul este insotit de documente care justifica modul de cheltuire a sumele acordate 
anterior, propun acordarea sumei solicitate de 40.000 lei , suma care va asigura continuitatea si buna 
desfasurare a activitatii clubului in anul curent. 

Fata de cele prezentate supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare initiat. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

COMUNA UMBRARESTI 
PRIMAR 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 
Nr. 4403 din 28.05.2020 

RAPORT DE SPECIALIT ATE 

La proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar 
Clubului Sportiv « Viitorul » Umbraresti. 

Proiectul de hotarare este intocmit bazandu-se pe urmatoarele: 
- prevederile art.3 alin(2), art.14 alin.(4) si art.20 alin.(l) lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit. d) coroborat cu ale alin.(7) lit. f) din 0. U.G 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- prevederile HCL nr.ll/17.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si 
a prevederilor Legii bugetului de stat 2020 nr. 5/06.01.2020 
- protocolul nr.6994/06.09.20l6 incheiat intre Primaria Umbraresti si Clubul sportiv« Viitorul » Umbraresti ; 

Tinand cont de referatul nr. 4001113.05.2020 depus de d-1 Cazacu Viorel in calitate de presedinte 
al Clubul Sportiv « Viitorul » Umbraresti, vizat de ordonatorul principal de credite si insotit de documentele 
care justifica modul in care au fost cheltuite sumele acordate anterior, din punctul de vedere al 
compartimentului financiar contabil consider case poate aloca suma propusa de executiv de 40.000 lei, suma 
care se incadreaza in limita creditelor bugetare existente. 

Drept pentru care, va rog, sa analizati propunerea executivului si sa hotarati conform prevederilor 
legale in vigoare. 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOL TARE ECONOMICO-SOCIALA 
BUGET-FINANTE, ADMINITRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI, AGRICULTURA,GOSPODARIE COMUNALA, PROTECTIA 
MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 

AVIZ 

din oJ LJ() , 2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din 
OUG nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar Clubului 
Sportiv ' 'Vi itorul ' ' Umbraresti 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

Nu avizeaza; 
~. Avizeaza favorabil , in forma propusa; 

A vizeaza favorabil , cu urmatoarele amendamente: 

,.-
Proiectul de hotarare cu .. ·'- ...... voturi " pentru" 

CONDRACHE MARICEL - presedinte ~~.~- ~.:._--· . · _/·' .. .p 
POGOR IORDACHE - secretar ·--~ ~ 
POPAIOAN -membru 
CUCOANES VIOREL - membru 
CALARASU COSTACHE - membru _(:?._~----\---



ROMANIA 
JUDETUL GALA Tl 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU ADMINISTRA TIE PUBLICA LOCALA 
APARAREA ORDINEI PUBLIC£, A DREPTURILOR CETATENILOR 

AVIZ 

din OIJ () ~ 2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG 
nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar Clubului Sportiv 
''Viitorul''Umbraresti 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

~eaz<P, 
A vizeaza favorabil, in forma prop usa; 
A~~4..,-etH:H~~: 

......... ....................... ................... ,-.. ......... .. ...... .................................................... ....................... . 
P · I d h ~r · " " r01ectu e otarare cu ... ~ ...... votun pentru 

NEICA GHEORGHE- presedinte--~>r--N-'-h-----
MOISI VALERICA- secretar 

--~--~~~~-=~ 
ZAHARIA ION- membru 
MA TEl TOADER - membru 
OJOC TEODOR- membru 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU INV AT AMANT, SANA TATE, CUL TURA, 
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SIDE AGREMENT 

AVIZ 

din c!/Q. 9{2 2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(1) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG 
nr. 57 din 3.07.20 19, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 
analiza si aviza - Proiectul de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar Clubulu i Sportiv 
''Viitorul' 'Umbraresti 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

N u avizeaza; 
1-A vizeaza favorabil, in forma propusa; 

Avizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente: 

.......... p;~·i·~~~~i' ·d·~· h~~~~~;~· ~~.: ::s::::. ~~~~~·i· ·;; ~~~~;~·;; ................................... .... .................... . 


