ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRARE NR.
DIN 31.01.2019
Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci av ănd ca
obiect lucrări de repara ţii, igienizare i dotare 1n cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului
municipal „Anton Cincu" Tecuci.
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jud. Galaţi
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului : 4746/25.01.2019
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit in şedinţă ordinară in data de 31.01.2019
Avănd 1n vedere:
expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă sub nr. 4747/25/01.2019
raportul de specialitate intocmit de Direc ţia General Economic ă, Serv. Investiţii, Serv. Juridic, Contencios
Calitate, Arhivă, inregistrat sub nr. 4748/25.01.2019
raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei/comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5
art.1, art.4 lit.a), b) şi art.5 din Legea 32/1994 cu modific ările şi completările ulterioare,
art. 69 din Legea 273/2006 cu modific ările i completările ulterioare,
art.36 alin. 2, lit. d) i e), alin.6 lit.a) pct.3, alin.7, lit.a), alin. 9 din Legea 215/ 2001 cu modific ările şi
completările ulterioare,
art.19,
alin.1, lit e din Legea 340/2004.
În baza prevederilor :
art.147 din Constitu ţia României,
Decizia CCR nr. 384/2018
art.45, alin. 1 şi art.115, alin.1, lit. b) din Legea 215/ 2001 cu modific ările şi completările ulterioare

HOTĂRĂSTE
Art.1 Se aprob ă incheierea unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci, având ca obiect lucr ări
de reparaţii, igienizare şi dotare in cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu"
Tecuci, valoare estimativă de 48.233,721ei, conform anexei ce face parte integrant ă din prezenta hot ărare.
Art. 2 Se imputernice şte Primarul municipiului Tecuci s ă semneze contractul de sponsorizare.
Art. 3 Prezenta hot ărâre va fi dus ă la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci.
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretarului UAT municipiul Tecuci.
Iniţiator,
Primar,
Cdntrasemneaz ă pentru legalitate
Secretar,

ROIVIÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL TECUCI
HOTĂRÂRE NR.
DIN 31.01.2019
Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci av ănd ca
obiect lucrări de repara ţii, igienizare i dotare în cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului
municipal „Anton Cincu" Tecuci.
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jud. Galaţi
Nr. de Inregistrare şi data depunerii proiectului 4746/25.01.2019
Consiliul local al municipiului Tecuci, jud. Galaţi, intrunit in şedinţă ordinară in data de 31.01.2019
Avănd în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă sub nr. 4747/25.01.2019
- raportul de specialitate Intocmit de Direc ţia General Economic ă, Serv. Investiţii, Serv. Juridic, Contencios
Calitate, Arhivă„ Ihregistrat sub nr. 4748/25.01.2019
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei/comisiilor de specialitate 1 şi 5
- art.1, art.4 lit.a), b) i art.5 din Legea 32/1994 cu modific ările i completările ulterioare,
- art. 69 din Legea 273/2006 cu modific ările i completările ulterioare,
- art.36 alin. 2, lit. d) şi e), alin.6 lit.a), pct.3, alin.7, lit.a), alin. 9 din Legea 215/ 2001 cu modific ările
completările ulterioare,
- art.19,alinl, lit.e) din Legea 340/2004
in baza prevederilor :
- art.147 din Constituţia României,
- Decizia CCR nr. 384/2018,
- art.45, alin. 1 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/ 2001 cu modific ările i completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Incheierea unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci, având ca obiect lucr ări
de reparaţil, igienizare i dotare 1n cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu"
Tecuci, valoare estimativ ă de 48.233,721ei, conform anexei ce face parte integrant ă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se Imputernice şte Primarul municipiului Tecuci s ă semneze contractul de sponsorizare.
Art.3 Prezenta hot ărâre va fi dus ă la indeplinire prin grija primarului municipiului Tecuci.
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului UAT municipiul Tecuci.

PRE ŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

SECRETAR,

JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 4747 din 25.01.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci
avănd ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare i dotare 1n cadrul Sec ţiei de Pediatrie a
Spitalului municipal „Anton Cincu" Tecuci.
Secţia de Pediatrie a Spitalulului municipal „Anton Cincu" Tecuci este o unitate spitaliceasc ă
ce a fost 1n mare m ăsură neglijată o perioadă indelungată. in ulţimii doi ani s-au făcut alocări de
fonduri de la bugetul local pentru Imbun ătăţirea condiţiilor de funcţionare şi fumizare a actului
medical 1n aceast ă unitate. Lucr ările de modemizare nu au fost finalizate fiind, 1n continuare, necesare
fonduri .
S.C. FURTUNTEC S.R.L. cu sediul In Tecuci, jud. Galaţi, str. Gheorghe Petra şcu nr. 42,
inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1745/2004, cod fiscal R16897701 a f ăcut o ofertă de
sponsorizare având ca obiect realizarea unor lucr ări de reparaţii, igienizare şi dotare, destinate Sec ţiei
de Pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" Tecuci, cu o valoare total ă de 48.233,721ei, conform
devizului anexat.
Având In vedere faptul c ă Secţia de pediatrie a Spitalului municipal „Anton Cincu" necesit ă , In
continuare, interven ţii pentru Imbunătăţirea condiţiilor de funcţionare, considerăm că propunerea
primită din partea S.C. FURTUNTEC S.R.L. de incheiere a unui contract de sponsorizare cu execu ţia
unor lucrări de reparaţii, igienizare i dotare, destinate Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal
„Anton Cincu" Tecuci, este benefic ă şi va contribui la imbun ătăţirea serviciilor medicale pediatrice
oferite de această unitate medical ă.
Având In vedere cele de mai sus, propunem spre dezbatere i aprobare proiectul de hot ărâre

PRIMAR,

DIRECTOR WNERAL,

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 4748/25.01.2019

Privind: : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci având ca
obiect lucrări de repara ţii, igienizare i dotare în cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului
municipal „Anton Cincu" Tecuci.

Secţia de Pediatrie a Spitalulului municipal „Anton Cincu" Tecuci este o unitate
spitaliceasc ă care necesit ă reparaţii interioare In vederea desfăşurării 1n bune condi ţii a actului medical
creşterii gradului de confort al pacien ţilor.
Pentru a indeplini aceste deziderate sunt necesare urm ătoarele lucrări:
- vopsitorii lavabile la pere ţi i tavane,
- inlocuirea corpurilor de iluminat,
- inlocuirea prizelor i comutatoarelor,
- inlocuirea tâmpl ăriei din lemn care este deteriorat ă cu tâmpl ărie PVC de uz sanitar,
- montare de glafuri PVC,
- refacerea pardoselii prin montarea de linoleum antibacterian.
- achiziţionare aparatură (televizor, combin ă frigorific ă).
Lucrările se vor executa la etajul imobilului, respectiv in saloanele 13-16 i pe holul de acces,
conform devizului ofert ă anexat,au o valoare de 48.233, 72 lei.
În baza :
prevederilor legii sponsoriz ării nr. 32/1994
- art.1 (1) )- Sponsorizarea este actul juridic prin care dou ă persoane convin cu privire la transferul
dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sus ţinerea unor
activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de c ătre una dintre p ărţi, denumită beneficiarul sponsoriz ării.
- art.4 alin. 1, lit.a) i b)
(1) Poate fi beneficiar al sponsoriz ării:
a) orice persoan ă juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară In România sau urmeaz ă să desfăşoare o
activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de Inv ăţământ, ştiinţific — cercetare fundamental ă şi
aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protec ţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de
asistenţă şi servicii sociale, de protec ţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asocia ţiilor
profesionale, precum şi de Isntreţinere, restaurare, conservare şi punere 1n valoare a monumentelor
istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administra ţiei publice, pentru
activităţile prevăzute la lit. a)

- art.5
(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul s ă aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin
promovarea numelui, a m ărcii sau a imaginii sponsorului.
(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat s ă aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea Intr-un mod
care s ă nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizat ă, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea
publică.
(3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate
trebuie anunţate ca atare.
(4) Anunţurile vor fi formulate astfel Incât s ă reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la
cunoştinţă publicului, 1n mod gratuit, de către beneficiarul sponsoriz ării.
(5) În cadrul activităţ ilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau
beneficiarul s ă efectueze reclam ă sau publicitate comercial ă, anterioară, concomitent ă sau ulterioar ă In
favoarea acestora sau a altor persoane.
prevederilor din Legea finan ţelor publice 273/ 2006
- art. 69 - Bunuri materiale si fonduri b ănesti primite de institu ţiile publice.
(1) Instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea activit ăţii lor bunuri materiale şi fonduri
băneşti, primite de la persoane juridice şi fizice sub form ă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea
dispoziţiilor legale.
(2) Fondurile b ăneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite in condiţiile alin. (1), 1n situaţia
instituţiilor publice finanţate integral de la buget, sunt v ărsate direct la bugetul local din care se
finanţează acestea. Cu aceste sume se majoreaz ă veniturile şi cheltuielile bugetului local, iar fondurile
respective se vor utiliza cu respectarea destina ţiilor stabilite de transmi ţător.
(3) Cu fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi flzice 1n condi ţiile alin. (1), in situa ţia
instituţiilor publice finanţate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) şi c), se vor majora bugetele de
venituri ş i cheltuieli ale acestora. Aceste institu ţii au obligaţia de a prezenta, 1n anexa la contul de
execuţie bugetară trimestrial ă şi anuală, situaţia privind sumele primite şi utilizate In aceste condi ţiii şi
cu care a fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli.
(4) Bunurile materiale primite de institu ţiile publice 1n condiţiile alin. (1) se Inregistreaz ă 1n
contabilitatea acestora.
Având 1n vedere cele prezentate mai sus, consider ăm că proiectul de hot ărâre prezentat
Indeplineşte condiţiile de oprtunitate ş i legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea şi
aprobarea Consiliului local.

Şef-serviciu Buget — Contabilitate,

Serviciul Juridic ConţenWs Calitate Arhivă,

Şef —Servkciu Investiţii,

