ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.___
DIN
2018

Privind: acordarea unui ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin Asociatia
Clubul Sportiv Tsunami Bucuresti
Iniţiator: Oanca Samir, Consilier al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 56169/15.06.2018
Consiliul Local al municipiului Tecuci,jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară în
data de 19 iunie 2018;

Având în vedere:
-expunerea de motive a ini ţ iatorului, înregistrată sub nr. 56170/15.06.2018
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia General Economica- Serviciul
Buget-contabilitate, înregistrat sub nr. 56175/15.06.2018
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate

In baza prevederilor:
-HCL nr. 55/1 2.03 .20 1 8 privind aprobrea Bugetului centralizat pentru anul 2018 al UAT
Municipiul Tecuci;
-Potrivit prevederilor art.36, alin.6, pct.2, din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică Iocală, republicată
în anul 2007, cu modific ările si completările ulterioare;

-Legii nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
-art. 1 5, alin. 1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finan ţele publice locale, cu modific ările
şi completările ulterioare;
-art. 45, alin. 1 si art. 1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia publică locală,
cu modifcări 1 e şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 .(1 )- Se acord ă un ajutor financiar în cuantum de 1 0. 000 lei Asocia ţiei Clubului
Sportiv Tsunami Bucure şti pentru domnul Mazilu Daniel, în scopul acoperirii cheltuielilor cu
deplasarea, cazarea, taxa de competi ţie si alte cheltuieli specifice la Campionatul Mondial de
Arte Marţiale U.S. Open (S.U.A.- Florida, iulie 2018) şi la Cupa Mondial ă WAKO de la
Budapesta(mai 2018).
(2)-Suma se aloc ă din bugetul local pentru anul 2018.
Art.2 -Prezenta hot ărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.3-Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesaţi, prin grija Secretarului Municipiului Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
NR. 56170/15.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: acordarea unui ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin Asocia ţia
Clubul Sportiv Tsunami Bucure şti
Prin Cererea înregistrat ă sub nr.47454/07.05.2018 domnul Mazilu Daniel, a solicitat
acordarea unui ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea, cazarea, taxa de
competiţie şi alte cheltuieli specifice la Campionatul Mondial de Arte Mar ţiale U. S. Open (S .U.A.Florida, iulie 2018) şi la Cupa Mondial ă WAKO de la Budapesta(mai 2018).
Suma necesară acordării ajutorului financiar va fi suportat ă din bugetul local.

In baza prevederilor:
-Potrivit prevederilor art.3 6, alin.6, pct.2, din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică locală,
republicată în anul 2007, cu modific ările si completările ulterioare;
-Legii nr. 2 /03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
-art.15, alin.1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finan ţele publice locale,cu modific ările
si completările ulterioare;
-art. 45, alin. 1 si art.1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere aceste aspecte supunem spre aprobarea Consiliului Local acest proiect in forma
initiala.

CONSILIER
Oancă Samir

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UAT MUNICIPIUL TECUCI
DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
NR. 56175 /15.06.2018

La proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului
Mazilu Daniel prin Asociatia CIubul Sportiv Tsunami Bucure şti
Prin Cererea înregistrat ă sub rir.47454/07.05.2018 domriul Mazilu Daniel, a solicitat
acordarea unui ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasarea, cazarea, taxa de
competitie si alte cheltuieli specifice la Campionatul Mondial de Arte Mar ţiale U.S. Open (S.U.A.Florida, iulie 2018) şi la Cupa Mondial ă WAKO de la Budapesta(mai 2018).
In adeverinţa nr.04/16.01.2018 emis ă de Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact, pentru
domnul Mazilu Daniel, domiciliat in Tecuci, str.Ghe. Petra şcu, nr.3 1, bl.R2A, ap.59, CNP
1680422173 163, este menţionat faptul că FRAMC nu dispune de fondurile financiare necesare
participarii sportivilor s ăi la competiţii, urmând ca toate cheltuielile aferente s ă fie suportate de c ătre
sportivi sau de c ătre susţinătorii lor financiari.
Având în vedere c ă domnul Mazilu Daniel poate reprezenta Romania, acum exist ă posibilitatea
de a reprezenta UAT Municipiul Tecuci in aceast ă competiţie. Suma va fi virată în contul
R008BACX0000001410195000 deschis la UniCredit Bank pentru Asociatia Clubul Sportiv Tsunami
Bucureşti, în momentul prezent ării de c ătre solicitant a documentelor justificative.

In baza prevederilor:
-Potrivit prevederilor art.36, alin.6, pct.2, din Legea 215/2001 privind administra ţ ia
publică locală, republicat ă în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr.2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
-art. 15, alin. 1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finan ţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 45, alin. 1 si art.1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, cu modific ările şi completările ulterioare.
Având în vedere aceste aspecte supunem spre aprobarea Consiliului Local acest proiect in forma
iniţială.
ŞEF SERVICIIJ BUGET-CONTABILITATE
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Subsemnatul Mazilu Daniel, domiciliat în Tecuci, strada Gheorghe Petracu, nr.
3 1, bl. R2A, ap. 59, prin prezenta solicit acordarea unui ajutor financiar pentru
reprezentarea României si a Tecuciului la Campionatul Mondial de Arte Mar ţiale
U.S. Open (S.U.A., Florida, iulie 2018) si la Cupa Mondial ă WAKO de la
Budapesta (mai 2018).
Pentru cele ar ătate mai sus, vin cu urm ătoarele argumente

si dovezi:

Sunt multiplu campion de arte mar ţiale, fapt dovedit prin copii ale diplomelor
obţinute în anii precedenţi, anexate prezentei. Totodat ă , anexez si adeverinţă de
la federaţia de specialitate care certific ă cele arătate si menţionează suma estimată
ca fiind necesară participării la competiţiile în cauză . Menţionez că din diverse
alte resurse pot asigura doar jum ătate din necesarul financiar, diferen ţa
însemnând suma de 10.000 de lei.

Data: 07.05.2018

