
CONVOCARE'
In conformitate cu prevederile art. 134, alin.( 1), lit. "a" si alin. 4, din

de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunteti con
data de 03.03.2020, ora 14,00 la Sedinta extraordinara pe luna
Consiliului Local Cosmesti, care a fost stabilita prin Dispozitia
79/25.02.2020 cu urmatoarea ordine de zi:
1. insu~irea ~iaprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 15.02.2020;
2. Proiect de hotarare privind: modificarea HCL 57130.10.2019 privind constituirea

pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domesticii de la nivelul comunei Cosmesu;
judo Galati;

3. Proiect de hotarare privind: aprobarea Planului Comitetului Local pentru asigurarea rD~lIr"DIF...

umane, materiale si jinanciare necesare gestioniirii situatiilor de urgentii pe anul
comunei Cosmesti. judettd Galati;

4. Proiect de hotarare privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
Normelor jinanciare # a organigramei $i statului defunctii a Clubului Sportiv Local n"·'rD~i,.,

Cosmesti, precum ~i actualizarea Comitetului Director;
5. Proiect de hotarare privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul paroh

Cosmesti, judetul Galati, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe
Dumitru Diimaceanu, nr. 45, sat Cosmesti jud: Galati;

6. Proiect de hotarare privind: aprobarea $i tnsusirea Raportului de evaluare nr. 201107.
terenului intravilan situat in T 4011,P 482, CF 105855 aflat in domeniul privat al com
vederea scoaterii la vdnzare prin licitatie publica conform Deciziei Civile nr. 219122.
Tribunalului Vrancea si a Deciziei 748/24.10.2014 a Tribunalului Galati.

7.Proiect de hotarare privind: privind aprobarea inregistriirii in domeniul privat al
Cosmesti, judetul Galati a suprafetei de 4260 mp. situat in Tarla 35, parcela 155, exiravuan
teren neproductiv;

8. Proiect de hotarare privind: modificarea Anexei nr. 1# inlocuirea Anexei nr. 2 a
7612019privind stabilirea # aprobarea impozitelor # taxelor locale aplicabile in
2020

9. Proiect de hotarare privind: uprobarea solicitiirii extinderii retelei electrice de interes
striizile: Bucurestii Noi, Salcioarei, Siretului, Canalului, Morii din comuna Cosmesu,
Galati.

10. Interpelari.
Materialele de sedlnta vor fi puse la dispozitia domnilor consilieri

Regulamentului Consiliului Local(letric, electronic, pe site).
Proiectele sunt insotite de Raportul de specialitate al aparatului de specialitate al

iar comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, vor inainta avizele cu eel putin 0 ora
sedintei, catre secretarul general al comunei, insotite de amendamentele propuse.

Toate materialele aferente sedintei se vor regasi pe site-ul www.primaria-cosmesti.ro.la
"Obiective-proiecte de hotarari".
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Art.2. Propunerile privind ordinea de
integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. Proiectele sunt insotite de Referatul de aprobare, Raportul de ..,...,'....,.........H .....~...,

aparatului de specialitate al primarului, iar comisia de specialitate din cadrul '"'V<.IIJJ.U

Local, nominalizata la fiecare proiect de hotarare, va inainta avizul cu eel pu
inaintea sedintei, catre secretarul general al comunei, insotit de amendamentele p

Art.4. Materialele care insotesc Proiectele de hotarari, vor fi transmise
consilieri in format letric sau electronic, conform solicitarii si vor afisate pe site-ul
Primariei Cosmesti: www.primaria-cosmesti.ro.

Art.S.- Prezenta dispozitie se comunica in mod obligatoriu, prin irnenneoi
secretarului VAT Cosmesti, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului
doamnelor si domnilor consilieri locali si se aduce la cunostinta publica prin
sediul Primariei comunei Cosmesti si prin publicarea pe site la adresa: _:_V\'--'-;w_:_·w:...:....:+.'-'-f-'-':":'=:"':=__

cosme~ti.ro.
PRIMARUL COMUNEI COSME~TI.

Avand in vedere temeiurilor juridice prevazute de dispozitiile:
a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale,

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 133, alin.(2), lit. a) ~i art 134, alin.(1), lit.i.a" , alin.(4) si alin.(5)

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
ejllotararii Consiliului Local nr. din 66/26.11.2019 privind

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei
In temeiul prevederilor 196, alin.(1), lit.i.b", din Ordonanta de Urgenta nr.

iulie 2019 privind Codul administrativ,
PRIMARUL COMUNEI COSMESTI validat prin Hotdrtirea a-us

nr.1426/24.06.2016 a Judeciitoriei Tecuci, emite urmatoarea dispozitie
Art.I. Se convoaca Consiliul Local al Comunei Cosmesti, !:.!.."-:.c.=::..::!..!.l=...=':"=':~==

14

DIS P 0 ZIT I A Dr. 79
Din 25.02.2020

privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara
pe data de 03.03.2020

Str.G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73, COSMESTl, cod postal 807085;jud. Galati; tel.; 0236336227;

Fax: 0236336218; CU13655943; e-mail: COSlllcsti(/ gl.e-adm.ro ; Web-site: \V\\w.primaria-cosmesti.ro
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Primar,

4.2. TUCHEL IANCU

1. FLOROIU EUGEN 3.

15. Vulpoi Costel
8. Micu Cornel
7. Grigorica Georgel

14. Tuchel Iliuta6. Gogota Petrica
13. Radu Gogu5. Gherghe Ion
12. Podaru Zamfirica4. Ciot loan
11. Nunu Doru
10. Nita Dumitru

3. Lionte Radu
2. Birladeanu Emil -Constantin
1. Balhui Dumitru 9. Mihalache Clement

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a sedintei extraordinare, din data de 03.03.2020, ora 14,00

1. lnsusirea ~iaprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 15.02.2020;
2. Proiect de hotarare privind: modificarea HCL 57130.10.2019 privind constituirea echipe mobile

pentru interventia de urgentii in cazurile de violenta domestica de la nivelul comunei smesti,
judo Galati;

3. Proiect de hotarare privind: aprobarea Planului Comitetului Local pentru asigurarea re urselor
umane, materiale $i jinanciare necesare gestionarii siuuuiilor de urgenta pe anul 020, al
comunei Cosmesti judetul Galati;

4. Proiect de hotarare privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
Normelor jinanciare $i a organigramei $i statului defunctii a Clubului Sportiv Local' iretul"
Cosmesti, precum si actualizarea Comitetului Director;

5. Proiect de hotarare privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul paroh in satul
Cosmesti, judetul Galali, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe stra a G-ral
Dumitru Damaceanu, nr. 45, sat Cosmesti.jud. Galati;

6. Proiect de hotarare privind: aprobarea si tnsusirea Raportului de evaluare nr. 201107.0 .2020 a
terenului intravilan situat in T 4011,P 482, CF 105855 aflat in domeniul privat al co unei, 'in
vederea scoaterii la viinzare prin licitatie publica conform Deciziei Civile nr. 219122.0 .2018 a
Tribunalului Vrancea $i a Deciziei 748/24.10.2014 a Tribunalului Galati

7.Proiect de hotarare privind: privind aprobarea tnregistriirii in domeniul privat al omunei
Cosmesti, judetul Galati a suprafetei de 4260 mp. situat in Tarla 35, parcela 155, ex ravilan,
teren neproductiv;

8. Proiect de hotarare privind: modificarea Anexei nr. 1# inlocuirea Anexei nr. 2 a
7612019privind stabilirea $i aprobarea impozitelor sl taxelor locale aplicabile in an
2020

9. Proiect de hotarare privind: aprobarea solicitarii extinderii retelei electrice de interes blic pe
striizile: Bucurestii Noi, Siilcioarei, Siretului, Canalului, Morii din comuna Cosm $ti, judo
Galati.

10. Interpelari.

La DISPOZITIA PRIMARULUI nr.79/25.02. 020ANEXA 1



Proces verbal sedinta ordmara 15.02.2020

Demnitari de nivellocal: ION TUCHILU$- primarul comunei
Secretarul general al comunei: Zaharia Cristina
Invitati: FLOROIU EUGEN - CONT ABIL $EF-prezent

Sedinta se desfasoara in sala Consiliului Local al Comunei Cosmesti din Caminul Cultural Cosmes
Dupa efectuarea prezentei - 15 consilieri prezenti- doamna Zaharia constata ca este cvorum entru tinerea

sedintei, ca sedinta este legal constituita si ca se poate desfasura conform legislatiei. Aduce la cunost nta domnilor
consilieri ca in sala se afla invitati din aparatul de specialitate al primarului, domnul Floroiu Euge contabil sef
Secretarul comunei continua spunand ca, prin Dispozitia nr. 74/07.02.2020, domnul primar a cony at in sedinta
ordinara pentru luna FEBRUARIE 2020 Consiliul Local, ca toate materialele necesare bunei desfasurar a sedintei au
fost aduse la cunostinta domnilor consilieri, ca toate proiectele depuse au primit avizul comisiilor de s cialitate ale
Consiliului local, ca toate au rapoarte de specialitate depuse in termenele legale, prin urmare indepli sc conditiile
legale de a fi discutate in sedinta ordinara, A fost inaintat Consiliului Local, in speta Comisiei nr. 1 n proiect de
hotarare suplimentar, care a primit avizul comisiei. Acestea fiind spuse, da cuvantul presedintelui de ~ dintli ales, d
lui Iliuta Tuchel pentru a conduce lucrarile.

0-1 Iliuta Tuchel cere domnilor consilieri, sa se respecte cuvantul fiecaruia, sa se ceara relatii ~i sa se astepte
raspunsul cu respect pentru fiecare.

0-1 Iliuta Tuchel lntreaba daca sedinta este deschisa sau inchisa, iar domnii consilieri stabilesc ~ inta ca fiind
deschisa.

0-1 presedinte, supune la vot propunerea primarului de a suplimenta ordinea de zi a sedintei cu n proiect de
hotarare nou privind: aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului e salubrizare
aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor injudetul Galati ", care se aproba cu 15 voturi
pentru. 0-1 presedinte da citire Ordinii de zi a sedintei de azi, cu proiectul suplimentar inclus la punctu 3 fata de cea
propusa de primar prin Dispozitie. Ordinea de zi se prezinta astfel:

1. Insusirea si aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29.01.2020;

2. Proiect de hotarare privind: aprobarea bugetului focal al comunei Cosmesti, judeJuJ GaJap pentru anuJ
2020;

3. Proiect de hotarare privind: aprobareaPfanuJui anuaf de evolutie a tarifelor ~i taxei special a serviciului
de salubrizare aferent proiectuJui "Sistem de management integrat al de~eurilorin judeluJ akui";

Lista de prezenta :
Consilieri locali prezenti:

1. Emil-Constantin BiRLADEANU(A.L.D.E)
2. Dumitru NITA (P.N.L;
3. Dumitru BALHUI (P.S.D);
4. Petrica GOGOT A (P.S.D);
5. loan ClOT (P.S.D);
6. Ion GHERGHE (P.S.D);
7. Radu LIONTE (P.S.D);
8. Georgel GRIGORICA (P.S.D):
9. Cornel MICU (P.N.L);
10. Clement MIHALACHE (A.L.D.E.);
11. Doru NUNU (P.N.L) ;
12. Zamfirica PODARU (P.S.D);
13. Gogu RADU (P.N.L);
14. Costel VULPOI (P.N.L);
15. Iliuta TUCHEL (p.S.D) -PRE~EDINTE DE ~EDINTA;

PROCESUL- VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Cosmesti,

judetul Galati din 15.02.2020

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
-CONSILIUL LOCAL -



Nefiind obiectii la ordinea de zi propusa, domnul presedinte supune la vot aprobarea ordinii de zi in f rma propusa
de initiator ~i suplimentata, Voteaza pentru 15 consilieri.

D-l presedinte de ~edinta anunta: avand in vedere majoritatea absoluta de voturi (15), ord nea de zi va
fi eum a fost propusa de domnul primar ~i eu proieetul suplimentar.

I. Se trece la ordinea de zi votata, Punetul 1al ordinii de zi ~i anume insusirea ~i aprobarea proe sului verbal
al sedintei ordinare din 29.01.2020 ~i intreaba daca sunt discutii pe marginea procesului verbal. Do nul Nunu se
inscrie la cuvant si cere doamnei secretar sa ia nota ca el nu a cerut sa iasa toti beneficiarii de ajutor so ial la munca,
cli nu Ii intereseaza ~i ca a spus cli este mizerie in centrul civic mai precis la doua case mai Incolo de Rositoiu,
Doamna secretar spune cli nu a specificat unde anume este gunoi, ci doar ca este gunoi, in centrul co ei, ceea ce
ea a consemnat. A specificat acum clar cli gunoi este acolo, la doua case mai incolu nu stie a cui este proprietatea.
S-a luat nota de aceasta specificare ~i domnul primar spune ca se vor lua masuri. Nu se mai Inscrie nim ni la cuvant,
nemaifiind discutii, d-l presedinte propune insusirea ~i aprobarea PV de la sedinta precedents.

Au votat <pentru > un numar de 15 consilieri.
D-I presedinte de sedinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 5 eonsilieri,

procesul verbal al sedintei ordinare din 29.01.2020 a (ost aprobat si insusit.
II. D-l presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul 2 al ordinii de zi: Proiect de hot

aprobareabugetului local al comunei Cosmesti,judetul Galati,pentru anul 2020.
D-I presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util ~i s-au studiat in comisiile de

specialitate. Comisiile de specialitate, au dat avize favorabile acestui proiect, drept pentru care intre a daca sunt
intrebari ~i daca sunt inscrieri la cuvant, Secretarul anunta 0 modificare a proiectului de buget, ca urm e a primirii
unei adrese de la DGRFP Galati, prin care se mai transmitea alocarea unor sume. Domnul contabil sp e ca a venit
mai devreme de sedinta ~i a comunicat domnilor consilieri, modificarile intervenite si va expune pe lar bugetul.Nu
sunt inscrieri la cuvant, drept pentru care domnul presedinte da cuvantul domnului contabil pentru a exp e proiectul
de buget local. Domnul Floroiu citeste prevederile de venituri ~i cheltuieli ~i alocarile care s-au ta t. Spune ca
bugetul este conceput cu deficit, dar sa nu se sperie nimeni, deoarece la nivel de buget local avem un excedent
bugetar mare din anii precedenti, drept pentru care se va echilibra bugetul in cursul anului. Du finalizarea
explicatiilor domnului Floroiu, se fac inscrieri la cuvant. Se inscriu domnii Grigorica, Radu, Btrla eanu ~i lista
ramane deschisa,
Domnul Grigorica spune ca era nelamurit de ce se pleaca cu deficit, dar a inteles dupa expunerea do ului Floroiu.

A studiat bugetul ~i a fost multumit ca s-au alocat bani pentru scoli ~i pentru persoanele cu dizabilitati, stiut fiind ce
cheltuieli mari au parintii cu copii cu dizabilitati. Are doua notificari cu privire la sumele alocat pentru ziua
comunei ~i pentru felicitari, considerand domnia sa ca sunt bani aruncati in vant, Cere aprobarea unui amendament
prin care sa nu se mai aloce bani pentru Ziua comunei, deoarece sunt manifestari anticulturale. Cetate i spun ca nu
sunt multumiti de aceste manifestari ~i ca sunt bani care se dau pentru a imbogati doar artistii, Propune a acesti bani
100000 de lei, sa fie redirectionati catre biserica din Cosmesti, care se afla intr-o stare foarte precara, Cere ca cei
15000 lei alocati pentru felicitari sa fie de asemenea redirectionati catre un proiect de reabilitare a bisericii din
Cosrnesti. Domnul Grigorica cere sa se sup una la vot amendamentele, daca nu, el va ataca in conte cios aceasta
hotarare. Secretarul comunei spune ca daca ar fi citit Convocatorul, ar fi vazut ca termenul de depunere al
amendamentelor a fost stabilit pana in ziua de depunere a avizelor, dar la comisie toti au dat avize fa orabile, tara
nici un amendament. Domnul Grigorica spune ca avizele sunt doar consultative ~i amendamentele se fac in sedinta.
Domnul contabil spune ca nu se pot aloca bani tara a avea un temei legal, catre biserica, Domnul Grigo .ca spune ca
el si-a facut datoria fata de cetateni, dar ca el considera ca sunt acte de subcultura, cum nu a mai vazut caieri, desi a
participat la foarte multe evenimente culturale in judet ~i in tara, este subcultura ce se face de ziua com ei, deci nu
are rost sa insistam. In ce priveste felicitarile, oamenii spuneau mereu, ca sunt bani cheltuiti inutil. D mnul primar
spune cli s-au prevazut bani pentru Ziua comunei, dar daca preotul din comuns va veni cu 0 solici are ferma ~i
avizata de sponsorizare tot Consiliul Local va fi eel care va aviza sau nu aceste investitii. Domnul N u cere sa se
treaca la votarea amendamentelor cerute de domnul Grigorica, dar domnul presedinte spune ca va cere otul dupa ce
vor vorbi toti cei care s-au inscris la cuvant.

Domnul Radu spune ca sustine ideea domnului Grigorica in ce priveste Ziua Comunei, considerand i totdeauna ca
sunt cheltuiti prea multi bani pentru acest eveniment, dar ca este de acord cu felicitarile, ca apreciaza p a ~i munca
celor care Ie distribuie, dar cei care Ie primesc Ie arunca, deci sunt inutile. Banii acestia ar trebui pastr i in buget ~i
facut altceva cu ei, dand dreptate domnului Grigorica. Mai lntreaba care sunt veniturile aduse de pia . Raspunde
2 Procesverbal ~edintaordinara 15.02.2020

4. Proiect de hotarare privind: alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti; ·ud. GalaJia
unui presedinte de ~edintiipentru perioada 01.03.2020-31.05.2020;

5. DIVERSE



3 Procesverbal ~edintaordinara 15.02.2020

contabilul ca ii va raspunde la sedinta viitoare. Domnul Radu cere 0 situatie clara cu privire la cheltuiel e cu piata ~i
la veniturileaduse de ea, iar domnul Floroiu spune ca ii va comunica la sedinta viitoare.
DomnulBirladeanu spune ca este rnultumitde buget ca s-au acordat bani persoanelor cu dizabilitati, as-au alocat

bani Clubului Sportiv. Este un buget echilibrat cu cheltuieli pentru lucruri bune. Face 0 paralela cu bug tul national,
unde s-au diminuat sumele la sport, dar este intervievat de domnul Radu, care ii cere sa revina la subiec . Spune apoi
ca este bine ca au fost prinsi bani la Ziua Comunei, ca parerile sunt Impartite ca unii vor, altii nu, ca da a se face, de
ce s-a facut, daca nu se face de ce nu se face. Intervine domnul Grigorica care spune ca tot el a cerut a u' doi ani sa
nu se faca Ziua Comunei ~iuite ca s-a facut toaleta la Scoala din Cosmesti. Domnul primar spune ca er cu el cand a
fost intocmita lista cu artisti, de ce atunci nu a luat atitudine.?? Spune domnul Grigorica ca a fost cu el,.. dar cu inima
stransa, cii de multe ori nu a fost de acord cu el in cei 20 de ani, dar a votat impotriva vointei sale. luat multa
bestelealade la oameni pentru galagie ~ipraful facut pentru ziua comunei. Mai intervine ~idomnul Ra u care spune
ca ~iel a sustinutmereu ca se poate face Ziua comunei cu oameni din sat, tara cheltuieli asa de mario
DomnulMicu spune ca nu este respect intre consilieri, ca intervin unul peste altul, tara a se aseulta f astepta sa Ie

vina randul. Spune ea ar mai vrea sa invite cetateni la sedinta, dar ii este rusine de cireul care e aici. iecare sa l~i
spuniiopinia ~i sa nu tot dea replica la celalalt, Si doreste sa spuna, ca Ziua Comunei se poate face pe Ian local cu
copii talentati si cu persoane locale care fac sport.
DomnulNunu cere sa se prevada bani in buget pentru 0 toaleta la Caminul Cultural de la Furcenii V chi. Domnul

primar spune ca sunt alocati bani in buget pentru toalete la Camin si la Gradinita din Baltareti. Domnu Nunu spune
cii anul trecut au avut trei puncte pentru buget: pubele, burse ~i toalete la Gradinite. S-au facut, dar ~icum ar fi
plecat din partea domnului primar. Nu s-a tinut cont de ele. Domnul Primar spune ca el nu tine morti sa faca ziua
Comunei,dar tot cetatenii vor. Domnul Nunu spune ca primarul va face ce spune Consiliul Local.

Domnul Ciot spune cii a fost 0 comisie la biserica, dar situatia este foarte grava. Intervine domnu primar care
spune ca a ascultat opinia unor specialisti, care au spus ca este foarte gray deteriorata biserica din C smesti, deci
necesitamari studii ~ireparatii. Daca se va veni cu proiecte concrete se va hotara atunci.

Domnul Presedinte, supune la vot amendamenteledomnului Grigorica de a nu se mai aloca bani Zil
nici felicitarilor, Domnul Gherghe spune sii fie lasati banii acolo unde sunt, ca nu se stie cine va fi la to
face ziua comunei.

Se stabilesc amendamentele: - sa nu se mai dea bani pentru felicitari: Voteaza pentru: '[uchel,
Grigorica,Nita, Balhui, Radu, restul sunt impotriva. - amendament neaprobat(pentru 7, 8 tmpotrfva)

- sa nu se mai dea bani pentru Ziua comunei - se abtine domnul Micu, voteaza pentr
consilierisi 8 tmpotriva, tara a mai avea timp sa notific exact care ~icum a votat- amendament neapr
Prin urmare amendamentelenu au fost validate, Proiectul de buget ramanand in forma propusa.
Domnul Presedinte, supune la vot proiectul cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Cos
Galali,pentru anul 2020, in forma propusa de primar.

Au votat <pentru > un numiirde 15consilieri.
D-I presedinte de ~edinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de

Proiectul de hotarare privind: aprobarea bugetului local al comunei Cosmesti,judeJui Galali,pentru
fost adoptat.(n.r. HCL 6/2020)
DupiiadoptareaHotararii, domnul Grigoricii revine ~ispune ca este imoral sa trimiti felicitari cetaten lor din banii

lor. Cine vrea sii trirnita, sa 0 facii din buget personal sau pe retelele de socializare. Primarul se angaje sa nu mai
faca ziua comunei in acest an ~isa nu mai trimita felicitari, daca asta doreste Consiliul Local.
III. D-I presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetu) 3 al ordinii de zi: Proiect de ho

aprobareaPlanului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare afere
"Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati".

D-I presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp uti! ~i s-au studiat in
specialitate. Comisia de specialitate nr. 1, a dat aviz favorabil acestui proiect, drept pentru care intre
intrebari ~idaca sunt inscrieri la cuvant. Domnul Radu cere larnuriri. Raspunde seeretara ca acest proi
in atentia domnilor consilieri, dar ca acum s-a facut 0 reevaluare a tarifelor, care au dus la scaderea elor pentru
deseuri, Este necesar ca toti partenerii din proiect sa aprobe aceste tarife noi, pentru 0 situatie unitara Taxa locala
pentru habitat este cea actuala, stabilita de Consiliul Local, dar aceasta va fi taxa care va fi utilizata
derula proiectul de servicii integrate a colectarii deseurilor, Nu mai sunt inscrieri la cuvant.
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D-I presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind: aprobarea Planului anual e evolutie a
tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului "Sistem de managemen integrat al
deseurilor in judetul Galati".

Au votat <pentru > un numar de 11 consilieri. S-au abtinut domnii Radu, Nunu, Nita, Vul i, abtineri
contabilizate la voturi impotriva, conform Regulamentului Consiliului Local.

D-I presedinte de sedinta anunta ca, avand In vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 1 eonsilieri,
Proiectul de hotiirare privind: aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor ~i taxei speciale a s rviciului de
salubrizare aferent proiectului "Sistem de management integral al deseurilor in jude(ul G i", a Cost
adoptat.(n.r. HCL 7/2020).

IV. D-I presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul 4 al ordinii de zi: Proiect de ho
alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti, jud: Galali a unui presedinte de ~
perioada 01.03.2020-31.05.2020.

D-I presedinte de sedinta anunta ca materialele au fost trimise in timp util ~i s-au studiat in comisiile de
specialitate. Comisia de specialitate nr. 3 a dat aviz favorabil. Se Inscrie la cuvant domnul Ciot, car propune pe
domnisoara Podaru. Domnul Vulpoi propune pe domnul Nunu ~i cere sa se mai propuna presedinti de edinta ~i din
alte partide nu numai de la PSD. Se supune la vot propunerea domnului Ciot, pentru care voteaza 9 con lierif'[uchel,
Gogota, Podaru, Gherghe, Lionte, Balhui, Mihalache, Birladeanu, Ciot). Nu se mai voteaza pentru a d a propunere
si nici nu mai raspund care sunt impotriva sau care se abtin, Nu mai sunt Inscrieri la cuvant.

D-I presedinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare privind alegerea dintre membrii Con iliului Local
al comunei Cosmesti,jud. Galati a unui presedinte de ~edinliipentru perioada 01.03.2020-31.05.202 •

Au votat <pentru > un numar de 9 consilieri.Au fost irnpotriva domnii Griogorica, Nita. Vulpoi, N nu, Radu, s-a
abtinut Mieu.

D-I presedinte de ~edinta anunta ca, avand in vedere faptul ca au votat <pentru > un numar de 9 eonsilieri,
Proiectul de hotiirare privind: alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Cosmesti,jud: alafi a unui
presedinte de ~edinliipentru perioada 01.03.2020-31.05.2020,a Cost adoptat.(n.r. HCL 812020).

v. D-I presedinte de sedinta propune sa se treaca la punetul5 al ordinii de zi: DIVERSE.
D-I presedinte de sedinta cere sa se faca inscrieri la cuvant, Se inscriu domnii Lionte, Tuchel, Gh

secretarul comunei Zaharia.
Domnul Lionte spune ca este 0 problema In Cosmestii-Vale cu privire la caini. Foarte multi c ini dezlegati.

Domnul primar spune sa faca 0 comisie din consilierii din Cosmestii-Vale, cu domnul viceprimar ~i sa mearga la
oameni sa-si lege cainii. Care nu au stapani sa fie prinsi ~i dusi la adaposturi specializate.

Secretarul comunei, doreste sa atraga atentia domnului consilier Grigorica ca sedintele Ie stab leste domnul
primar, conform art. 134 din Codul Administrativ ~i nu trebuie sa-l scrie ei ca I-ajignit ca a stabilit ~ inta azi ~i ca
daca i se pare ca are prea mult concediu de odihna sa vina cu ea la serviciu sa 0 monitorizeze. Deoc data situatia
reala a CO este reflectata In condica de prezenta ~i are restant tot Concediul de odihna din 201 - 25 de zile
Iucratoatre ~i cinci zile din anul 2018. Suntem in 2020, prin urmare voi avea ~i pentru acest an 25 de ile lucratoare,
deci in total 55 de zile de concediu de odihna, pe care va trebui sa il iau. Si in zilele in care am fost in oncediu, am
lucrat doua zile, pentru a va desfasura azi sedinta.

Domnul Tuchel readuce problema i1umninatului public din Furcenii Noi, iar domnul Ciot raspunde a au fost deja
echipele saptamana trecuta, Domnul Tuchel vrea sa stie care este stadiul extinderilor de retea din Furcenii Noi.
Gherghe spune ca pe ulita la Iancu Balan nu este nici un bee. Sa se ia masuri.

Domnul Nita spune ca trebuie dus un container pentru gunoi in cartierul nou din satul Cosrnestii- ale. Raspunde
domnul primar, ca va fi dus saptamana viitoare.

Domnul Radu cere sa i se comunice cine convoaca sedintele Consiliului Local. Nu i se raspunde De asemenea
readuce in discutie calitatea slaba a serviciilor SC Electrica Furnizare SA. Sa se mai faca plangeri no . Nu mai sunt
alte discutii,

Domnul presedinte declara sedinta inchisa.
Secretara cere domnilor consilieri sa semneze In registrul de prezenta, Continutul proces lui-verbal se

completeaza cu cele ale proiectelor de hotarare prezentate si adoptate, precum ~i cu pontajul privind participarea la
~edinta a consilierilor locali. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETA ENERAL a COMUNEI,
ILIUTA TUCHEL ~L~~n. CRISTIN



Tinandcont de prevederilelegislativecuprinseIn art.6 lit.n), lit.qq) ~i lit.rr) din Legea nr.292/20 I privind
asistenta sociala, eu modificarile si completarile ulterioare, ale art.I 18 alin.(I) lit.t) din Legea nr
privind protectiasi promovareadrepturilorcopilului, republicata,cu rnodificarilesi completarile
art.3, art.7 ~i art.35 indice 1 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei rt£\1mpll:tic'p

rnodificarilesi completarileulterioare,Ordinul nr.I46/2578/20 18 privindmodalitateade gestionarea
de violenta domestics de catre politisti, Ordinul MMJS nr.2525/20 18 privind aprobarea P
interventiade urgentaIn cazurilede violentadornestica;

Avand In vedere Referatul secretarului general al comunei nr. 884/06.02.2020 si Referatul de hnr'(lh~rp

inregistratsub numarul 1024/13.02.2020 intocmit de initiator;
Avand In vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatuluide speeialitate al

inregistrat subnumarul 1090/18.02.2020;
Avand In vedere raportul de avizare a comisiiilorde specialitate nr. 2 ~inr. 3 ale Consiliu

Cosmesti;
Analizandadresele 8491/26.11.2019 ; 530/23.01.2020 ; 1119/18.01.2020 anexate prezentei;

in temeiul art. 139 alin. (I) coroboratcu art. 129 alin.(I), alin. (2) lit.d) ~ialin. (7) lit.b) si cele al
alin. (1), lit. a) dinO.U.G.nr. 57/2019 privindCodulAdministrativ,
Consiliul local al comunei Cosmesti, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara d

de , HOTARASTE:
Art.I. Se rnodifica art. 1, alin.(1) privind cornponenta echipei mobile pentru interventia

In cazurile de violenta domestica In unitatea administrativ teritoriala comuna Cosmesti, sensuI
eliminarii din echipa a membrului de la numarul 6, domnul Serban Costel si inlocuirea sa cu doamna
Padure Simona- consilier superior in aparatul de specialitate al primarului.

Art.II. Componenta echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta
In unitatea administrativ teritoriala comuna Cosmesti, va fi urmatoarea:

1. Coordonator - Toma Iovita - consilier superior-Compartimentul de Asistenta soci
2. Membru -viceprimarul comunei Cosmesti;
3. Membru - Bizu Aura-Paula- asistent medical comunitar;
4. Membru - Dominte Toderita - sef SVSU Cosmesti;
5. Membru - Grigorica Marcela-Iuliana- asitent medical comunitar;
6. Membru -Padure Simona- consilier superior in aparatul de specialitate al primaru
7. Membru - Gantoi Gabriela- medic de familie;

Art.III. Celelalte dispozitii ale HCL 57/2019 privind constituirea echipei mobile pentru ,nl",>r'If>nt,

de urgenta In cazurile de violenta dornestica de la nivelul comunei Cosmesti, judo
neschimbate.

Art.IV. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
comunei Cosrnesti si persoanele nominalizate la art.II.

Art.V. Prezenta va fi comunicata In termen legal prin grija secretarului general al
persoanelor nominalizate, Institutiei Prefectului Galati, DGASPC Galati si .
asistenta sociala al comunei Cosrnesti si va fi publicata pe site-ul www.primaria-cosmesti.ro.

Initiator: Primarul Comunei Cosmesti, judetul Galati, domnul ing. Ion Tuchilus
Nr. de inregistrare ~i data depunerii proiectului: 1004/12.02.2020

PROIECT DE HOTARARE
Privind: modificarea HCL 57/30_10.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventi.. de

urgenta in cazurile de violenta dornestica de la nivelul comunei Cosmesti, judo Galati.

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti, judo Galati, CP: 807085;
e-mail: cosl11estJ(/ gJe-adnuo; Dnl11aria.cosl11esti<I gmaJ) com; Web-site: 11,1 II .pnmaria-cosmestlfo TEL 0236336227 FAX 0236336218
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La proiectul de hotarare privind: modifiearea HCL 57130.10.2019 privind eonstituire echipei
mobile pentru interventia de urgen{a in cazurile de violentd domestica de la nivelul omunei
Cosmesti,judo GalaJi

Prin Ordinul MMSJ nr. 2525/2018 a fost aprobata procedura pentru interventia de
cazul violentei domestice, conform careia, primul pas Ii revine administratiei publice 10 Ie, care
trebuie sa intervina de urgenta la solicitarea victimelor sau a altor persoane care iau act de astfel de
evenimente.

" ART. 1
(1) Interventia de urgenta in cazuri/e de violentii o/untar se realizeaza de catre echipa mobila a atuita din

reprezentanti ai serviciu/ui public de asistenta olunt, denumit in continuare SPAS, sau, dupa caz, de ciitre re rezentanti
ai directiei generate de asistentii olunt si protectia copilului, denumita in continuare DGASPC.

(2) in vederea asigurarii eficientei, operativitiitii si permanentei in ceea ce priveste interventia de urgen/a in
cazuri/e de violentii oluntar, consiliile locale/judetene au responsabilitatea de a organiza, coordona # sprijini
activitatea echipei mobile prevazute la alin. (1) din oluntary t alocarit tuturor resurselor umane, oluntar #
financiare necesare interventiei de urgenta: in acest sens, prin hotarlire a consiliului local/consiliulu judetean,
componenta echipei mobile poate ji extinsa prin includerea unor reprezentanti ai politiei locale, serviciulu public de
asistenta olunta comunitara, oricaror alii specialisti din cadrul aparatului propriu. reprezentanti ai diferitil r furnizori
privati de servicii sociale, oluntary etc.

(3) La momentu/ stabilirii componentei echipei mobile se va desemna prin aceeasi hotiirdre un luntary t
din cadrul serviciului public de asistentii o/unt.

(4) Din componenta echipei mobile pot face parte reprezentanti ai diferitelor culte religioase 01 ntary tive
pe plan local, precum $i reprezentanti ai unor asociatii sau fundatii cu activitate oluntar in domeniul violentei oluntar,
egalitiitii de sanse intre femei si barbati, sprijinului umanitar, actiunilor in domeniul caritabil, cu care au fo t incheiate
acorduri departeneriat/conventii, voluntari.

(5) Prin aceeasi hotarlire a consiliului local/consiliului judetean privind stabilirea componentei ec
se previid si datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispozitia ec
pentru interventiile de urgentii si, dupii caz, daca nu se identifica la nivel institutional resursele necesare, a stea pot ji
asigurate prin contractarea de servicii de la furnizorii privati de servicii sociale care furnizeazii servicii sociale in
domeniu. "

Dupa cum stiti, in octombrie 2019 a fost aprobata, la propunerea facuta de mine co ponenta
echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazul violentei domestice, cu includerea ine si a unui
membru al Politiei din comuna. Faptul ca dornnul Serban Costel nu a acceptat sa faca parte d n aceasta
echipa, m-a determinat sa-l inlocuiesc cu alt functionar din aparatul de specialitate care a fie din
cornuna si sa prezinte disponibilitate pentru atributii extraserviciu.

Prin urmare propun inlocuirea dornnului Serban Costel cu doarnna Padure Simon consilier
superior in aparatul de specialitate al primarului.

Este de competenta comisiilor de specialitate nr. 2 si nr. 3 a Consiliului Local sa avi eze acest
proiect, cu termen de depunere al avizelor cu doua zile inaintea desfasurarii sedintei si a onsiliului
Local sa discute si sa aprobe in plen acest proiect privind : modificarea HCL 57/30.10.20 9 privind
constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta incazurile de violenta domestica de la nivelul
comunei Cosmesti, judoGalati.

REFERATDEAPROBARE

Nr. 1024/13.02. 020

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI

PRIMAR



Secretar general al comunei

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile . 136,
alin.(4) si alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D-l ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosmesti, initiatorul proiec
hotarare privind modificarea HCL 57130.10.2019privind constituirea echipei mobile
pentru interveruia de urgenta in cazurile de violenta domesticd de la nivelul omunei
Cosmesti, jud. Galati, a incadrat corect din punct de vedere juridic: art. 5, lit. j , art. 6-
13, coroborate cu art. 129, alin. (2) lit. d) si alin.(7), lit. (b) din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu prevederile art. 1 si urmatoarele din Ordinul MMSJ 25 5/2018
privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de iolenta
domestica, precum ~i cu alte prevederi legale existente, care au incidenta in d meniul
asistentei sociale, al protectiei copilului, al persoanelor cu dizabilitati, a per oanelor
varstnice, a familiei ~ia altor persoane sau grupuri at1atein nevoie socials.

Proiectul de hotarare este necesar, legal si oportun ~i reprezinta 0 respon
care revine administratiei publice locale si implicit intregii comunitati a
Cosmesti,

Este de competenta Consiliului Local al comunei Cosmesti, judetul Ga ti ca in
plen, sa adopte Hotararea privind modificarea HCL 57/30.10.2019 privind co stituirea
echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domesti a de la
nivelul comunei Cosmesti, judo Galat, pentru alinierea administratiei 1 cale la
respectarea prevederilor legale in vederea acordarii sprijinului necesar victimelor
violentei domestice.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
--secretar general al comunei
Nr. 1090/18.02.2020

RAPORT
La proiectul de hotirare privind: modificarea HCL 57/30.10.2019 privind co stituirea
echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de la nivelul
Cosmesti, judoGalati.



REFERAT,
DOMNULUI PRIMARALCOMUNEI COSME~TI,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
--secretar general a1 comunei
Nr. 1090/18.02.2020

Tinand cont de faptul ca ati fost initiatorul proiectului de hotarare privind c nstituirea
echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica de la nivelul
comunei Cosmesti, judo Galati si luand act de refuzul de a fi membru al domnul i Serban
Costel, precum si de adresa 49001117.01.2020 a Inspectoratului de politie al judetu ui Galati,
prin care ni se aduc la cunostinta atributiile Politiei Romano, coroborate cu faptul ca la nivelul
comunei Cosmesti nu avem Politic locala ~i nici politisti de proximitate, va rog pri
sa nominalizati in aceasta echipa un alt functionar din aparatul de specialitate.

Tinand cont ca la nivelul comunei Cosmesti nu exista SPAS, in conditiile Legii 17/2003
privind prevenirea ~i combaterea violentei dome stice, ci doar un Compartiment de sistenta
sociala, conform Hotararii nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru probarea
regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor pub lice de asistenta ociala ~i
a structurii orientative de personal, trebuie nominalizat un alt functionar din ap atul de
specialitate al primarului.

Dupa cum ati precizat la formarea primei echipe, nominalizarea unui politist a D st facuta
mai ales in prisma beneficiului adus activitatii comunei. Daca toti factorii con idera ca
atributiile Politistului sunt doar cele prevazute de art. 26, alin.( 1) al Legii 218/200 privind
organizarea ~i functionarea Politiei Romane, rog sa faceti aceasta precizare ~i domnul i Serban
Costel, care vine si face treaba sotiei sale la Primarie, in afara timpului destinat se iciului.
La solicitarea facuta cu privire la prezenta sa in data de 14.11.2019, ora 21,28 sediul
Primariei Cosmesti, nu a raspuns ca nu face parte din atributiile sale, iar doamna
raspuns doar ca ii era urat sa vina singura .....
Prin urmare decideti cu cine inlocuiti acest membru, in vederea urmarii proc urii de

modificare a HCL 57/2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de u genta in
cazurile de violenta domestica de la nivelul comunei Cosmesti, judo Galati.

Tot astazi am primit ~i adresa 3411CJIDGI12.02.2020 din partea Agentiei National pentru
Egalitatea de sanse intre Femei ~i Barbati, care sustine ideea de a nu angrena politisti i aceasta
echipa, Am solicitat un punct de vedere ~iMDRAP, dar nu am primit un raspuns oficia, inca.
Anexez intreaga corespondenta pe aceasta tema,
Cu deosebita consideratie,
Secretar general al
Cristina Zaharia



Conform prevedertlor Regulamentului (VEl 2016/679 al Partamentului European ~i at Consiliului din 27 aprill€' 2016 privmd protectia persoanelc fiz ice in
ceea ce pnveste prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circuta\ie a acestor date ~i de abrogarc a Dlrectivci 9S/4blCE (Regut mentul
general privind protectia datelorj. informa\lite referitoare ta datele cu caractcr personal cuprinse in acest document sunt confidenuale. Acest a sent
destinate exclusiv persoanei/persoanetor mentlonate ca destlnatar/destinatari ~i altOf persoane autorizate sa-l pnmeasca. Daca ati pnrnit ace t
document in moderonat, va adresarnrugarnintea de a returna documentut prirnit, expeditorului

Intrarea Camil Petrescu nr.S, Sector 1. Bucuresti
Tel.: +40213130059
secretanat@anes 9_01/'0
www.anes.gov.ro

Astfel, din perspectiva tnterpretarii legale, precizam ca, la momentut elaborarii acestui act no mativ
a fost avuta In vedere posibilitatea extinderii cornponentei echipei mobile cu reprezentanti ai olitie!
locate, In sensut prevederilor Legii politiei locate nr. 155/2010.

De altfel, din cuprinsul art. 4 ~i 5 din Ordinul nr.2525/2018 rezutta fara echivoc aceasta diho omie,
deoarece sunt rnentionate In mod concret atributiile echipei mobile In ceea ce priveste modul specific

Potrivit dispozitiilor art.1 alin.(2) din anexa la Ordinul ns252512018 se prevede ea:
"In vederea asigurari] eficientei, operativitatii ~i perrnanentei In ceea ce priveste interve ~tia de
urgenta In cazurite de violenta domestica, consiliile localel judetene au responsabilitatea de a 0 ganiza,
coordona ~i sprijini activitatea echipei mobile prevazute la alin. (1) din perspectiva atocarit uturor
resurselor umane, materiale ~i financiare necesare interventiei de urgenta. In acest sens, prin h tarare
a consiliului local/consiliului judetean, componenta ecbipei mobile poate Ii extinsa prin inci tderea
unor reprezentanti a; politiei locale, serviciului public de asistenta medicala comunitara, C nearer
alti speciatisti din cadrul aparatului proprtu, reprezentanti ai diferitilor furnizori privati de ervicii
sociale, voluntari, etc."

Stirnata doarnna,

In urma adresei transmise In format electronic Agentiei Nationale pentru Egalitatea de San e intre
Femei ~i Barbati (ANES),inregistrata cu nr. 341/28.01.2020, prin care ne solicitati un punct de vedere
cu privire la cooptarea sefului de post al Postutui de Politte Cosmesti, In cadrul echipei mobile pentru
interventia de urgenta In cazurite de violenta dornestica, va cornunicarn urrnatoarele:

Ref: solicitare punct de vedere cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventie In azurite
de violenta dornestica

e-mail: cosmesti@gl.e·adm.ro

Secretar al comunei Cosrnesti

Doamna Cristina ZahariaCatre:

Nr.341/CJ/DG/12.0L2020

i\( ; I ~ 11,\ '< '\ I I( )"\;.\ I \
1'1 i< IIW 1 (;··\1 i I YI 11\ 1)1 \.\:',,1
I ~·l ru 1:1.\111 ...,11),\IU\.\! I

UAT COSME$TI J-;;z-;,ALATI
Sfr. Dumifru DSmace
INTRARE III"nIJ, Nr , 73
IE~ME Nr, ---..-...;....£Z _

20 i!::iL L una 02 1J9Z iua 10



/

Cu stima,

interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul com

care a-ti inaintat-o spre luare la cunostinta, va facem cunoscut u atoarele:

Potrivit Legii 217/2003 rep. privind violenta domestica organele de p

ibutii dispuse de aceasta lege si nu pot face parte din echipa SPAS, fapt pen ru care

in cauza trebuie modificata.

Ne ecret
C MESTI
Nr. 4/1067873
Din 26.11.2019
Nr. =L

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PECTORA TUL GENERAL AL POLITIEI R,cY~~:,..!-..!!!!.;;;3ii:::=:"::':''::':=:..J
TUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI

POLITIA MUNICIPIULUI TECUCI
SECTIA 6 POLITIE RURALA TECUCI
POST~L;/E COSMESTI

~

~ 0{j\~ CATRE
\\ J CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI.

~iViTe la Hotararea nr.S7 din 30.10.2019 privind constituirea ech pei mobile



vit art. 14 din Legea 217/2003 pentru prevenirea ~i combaterea violentei domestice,
"Autoritatile publice cu atr/butii in domeniu pot desemna pentru instrumentarea cazurilor de

~nnmp..rirrt urmiitoarele categorii de profesioni~ti, fara a se limita insa 10acestea: oslstenti sociali,
~i consilierijuridici sau persoane cu atriburii de asistenta soclatii, angajati aidirecrii/or generale de
sociala~i proteciia copilului, directiitor de asistenra sociala, serviciilor publice de asistenra socialii,
proximitate, osistent! sociali, psihologi ~i consi/ieri juridici, precum 5i personal cu atriburii de

sociala01unor organilatii neguvernamentale soufumlzor! de servicii sociale autorlzot! cu care una
f!;~",,.i~;;~iI.. publice a intocmit un contract defumizare de servicii privind oceastii activltate"
ominalizarea dumneavoastra a fost facuta ~i ca urmare a stabilirii prin aceeasi lege, a unor
~i pentru reprezentantii Politiei. Faptul ca sunteti printre primii informati in cazul unor
cu privire la violenta domestica, este un atu al echipei mobile, care contribuie la

activitatii acestei echipe, La nominalizare s-a tinut cont si de faptul ca sunteti
inCosmesti, ca sunteti direct implicat in problemele comunitatii din care faceti parte, ca
mai in masura sa realizati 0 comunicare eficienta intre echipa mobila ~i subordonatii

prin punerea la dispozitie a informatiilor privind obligatiile pecare aceasta Ie are.
Ordinul comun nr.146/2578/2018 al MAl si MMSJ privind modalitatea de gestionare a

de violenta domestica de catre politisti, sunt prevazute de asemenea parghiile de
dintre Politia de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale cu administratia publica

lW~:dereasporirii gradului de interventie in astfel de cazuri(a se vedea art. 811Dupa emiterea
proteqie provizoriu, in situaria in care constatii neeesitatea acordarii de servieii sociale,

'$,_OlllcltaInterventia echipei mobile prevazute 10art. 35"1 din Legea nr. 21712003, republicata, cu
5i completarile ulterioare, care i5i tndeptineste atributiile stabilite prin acelasi act normativ".)
Ordinul 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in

violenta domestica la art.9 se precizeaza: "pentru verlflcorea semnotiirilor privind situatille
domestkii, reprezentantil SPASau drept de occesin sedii/e sau punctele de lucru ale persoanelor

5; 10domiciliul persoanelor fizice. Veri/lcarea semnalarllor prlvlnd vtotento domestlcii se
sprljlnul polltlellocale sau, dupii caz, al organelor de poll tie de pe raza teritorialii in care so

;)",n"arl'Qde vlolenta domestlca. "
urmare in masura in care nu sunteti dispus sa faceti parte din aceasta echipa, va

s~nominalizati un alt reprezentant al echipei dumneavoastra, care sa faca parte din echipa
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, caz in care vom proceda la

, Hotararii Consiliului Local nr. 57/2019.
deosebita consideratie,

Presedinte de sedinta a Consiliului Local Cosmesti,
Consilier local '[uchel Iliuta

.....~.--...:.- ........-,

. />;'QMA~/..~.' ' ~;; /: ..... . 'AI "J

I~COflStlIUlit~ -,
\\~ lOCAL ~)) ~_
\ ~~ I,~"",,"p ,D

general al com':i-Crlstiila Zahari~

CATRE
SECTIA 6 POLITIE RURALA TECUCI,

POSTUL DE POLITIE COSMESTI,
cont de adresa prin care ne solicitati modificarea HCL nr. 57/30.10.2019, prin care

Local Cosmesti v-a nominalizat ca fiind membru al echipei mobile pentru interventia de
.tn cazurile de violenta domestica pe raza comunei Cosmesti, va aducem la cunostinta

r'
~F: 3655943; Str. G-ra1Dumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud, Galati, CP: 807085;

wmestl@g!.e-adm.ro; Drimariacosmesti@gmail.com; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro: TEL 0236336227: FAX 0236336218

------------------------------------------------------------------------~------------

~~ ...
romanla2019.eu

KUMANIA
JUDETUL GALATI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI



com. Cosmesti, str. GraLDumitru Damaceanu nr. 51,judGalati
Codpostal 807085, TeL/fax 02361862808

d:ICosmestiljormulare CPo

Confidential!
cu caracterpersonal, prelucrate conform Regulamemului (U.E) nr. 67912016privind protectia persoanelor fizice in ceea cepriveste ntplL.rrar'padatelorcu

caracterpersonal si privind Iibera circulatie a acestor date

SEFUL POSTULUI DE POLl.,., .
ASP. SERBAN COSTJj(t': .

, .:

Cu stima,

La adresa dvs. nr. 8491103.12.2019 prin care ne raspundeti la adresa
1067873/26.11.2019 in care va solicitam modificarea hotararii Consiliului nr.

0.10.2019, deoarece organul de politie nu poate face parte din echipa S.P.A.S. comurucar
ca am cerut punctul de vedere al Inspectoratului de Politie al Judetului

. Juridic, care cu adresa 49001117.01.2020 ne comunica in mod elar ca organele (
nu intra in categoria membrilor echipei S.P.A.S.
Alaturat va inaintam in copie adresa nr. 49001117.01.2020 a I.P.J. Galati

sa 0 cititi cu atentie.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI
atentia Doamnei Secretar general al comunei-Cristina Zaharia si D-Iui

Consiliului Local Cosmesti- Tuchel Iliuta

CATRE

UAT COSME$TI Jud. GALATI
s r r. Dumitru O'm'cesnu, Nr, 73
1.!.U3~Jll N r, _~ .(£49 .
IE$ljj 0 .(.3
20 !5JL. Luna Ziulf_

Nesecret
COSM
Nr,24/1nai70a"l
Din,23,Q1
Nr, ex,_

ROMANIA
MINISTERULAFACERILOR INTERNE y)§jJ

\;:;P\~I:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

, INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI
POLITIA MUNICIPIULUI TECUCI
SECTIA 6 POLITIE RURALA TECUCI
POSTUL DE POLITIE COSMESTI



IPJ Galati, Strada Brailei, Dr. 200
Telefon: 0236 407000 Fax: 0236 436 309

http://gl.politiaromana.ro

Asistenta Sociala.

Intr-adevar, in art. 141 din Legea 217/2003, politistii de proximitate sunt ......o...,h

. persoane ce pot fi desemnate de catre autoritatile publice cu atributii in ,"V~.U""'.J.J.

instrumentarea cazurilor de violenta domestics, insa numai in virtuatea art.

8 ~i 10 din Legea 218/2002 ( adica "desIa~oara, potrivit competentei, vitati pentn

constatarea faptelor penale ~i efectueaza cercetari in legatura cu acestea, constata contraventii

si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit Iegii") iar sintagma "au . publice

competente" se refera la institutiile din care politistii fac parte, reprezentate

competente (sefii ierarhici superiori ai politistilor),

organizare

,

subordonandu-se acestuia ~inu Primariei sau Consiliului Local Cosmesti.

De asemenea, la art. 26 alin. (1) punctele 1-30 din Legea 218/2002

~ifunctionarea Politiei Romane, sunt prevazute!:!.!:.!.~~~~~~~~~~4~~~~~

violel

Urmare a adresei dumneavoastra cu numarul 24/1067862 din 31.12.

solicitati emiterea unui punct de vedere ca urmare a faptului ca ati fost ~""''''''''''J'''''.II'''''ca membr

echipa mobila pentru interventia in cazurile de violenta domestica, va ""V'.U~'''''V''''.l.lJ. urmatoan

Conform art. 351 alin. (1) din Legea 217/2003 prevenirea si

domestice, .Jnterventia de urgenta se realizeaza din perspectiva acordarii

prin intermediul unei echipe mobile fonnate din reprezentanti ai Servici

Asistenta Soelala, denumit in continuare SPAS".

Politi~tii din cadrul Postului de Politie Cosmesti ~~~~~~~~~~~~

de Asistenta Sociala, ci sunt angajap ai Inspectoratului Judetean

CA~RE,
POSTUL DE-POLITIE COSME~TI

Nr.
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI
COMPARTIMENTUL JURIDIC

lnli"U~lt:KUL AFACERILOR INTERNE



CONSILIERJURID
Inspector depolitie
BALAN 0

!r~~!!!!::.!~~~~~~". Conform art. 5 "echipa'mobila se deplaseaza la

m 90 de minute de la momentul semnalarii efectuate de catre orga

asigura sprijinul necesar pentru orientarea ~i conducerea de indata a .

_.,lU".'" rezidentiale gestionate de autoritatile administratiei publice locale sau,

servicii sociale adecvate, administrate de catre furnizori publici sau pri

.tatii administrativ-teritoriale".

Asadar, rezulta in mod clar ca organele de politie nu intra in ca

de catr

pentr

al

f(J.o,mt:~snca.rezulta in mod clar obligapi ale serviciilor publice pe care ..."....0<1 .. "' ..... trebuie l

indeplineasca fata de organele de politie. Astfel, conform art. 4 alin. (1)

tionata "in vederea facilitarii emiterii ordinului de protectie provizoriu,

de la intrarea in vigoare a prezentei proceduri, ~~~~~~~~~~~~~~~L.!

de pe aceeasi raza teritoriala:

. echipei mobile/persoanelor din. cadrul SPAS desemnate eu a

mobile si lista cuprinzand toate centrele rezidentiale care ofera

ilV(;L11...,1'-' tara adapost, adaposturi de noapte sau alte centre rezidentiale

lara adapost; publice sau private, inclusiv serviciile sociale Q,""'oJll\.1lQ,,,,"

tele religioase si alte organisme private in domeniul prevenirn ~i ""'v" ....V'''' ...''''''l.l.l

iar conform art. (3)

'..

18) prevede ca verificarea semnalarilor privind violenta domestica

politiei locale sau, dupa caz, al organelor de politie de pe raza +""... t".••

1l.~,",u.u.·L<J."'·Hsituatia de violenta domestica, insa in situatia in care membrii SPAS t impiedic
• ! j

mod nelegal de catre subiectii violentei domestice in a desfasura activitatea se impune (

alte prevazute de lege.

Mai mult, din analiza procedurii de interventie de urgenta in '-",E.II.&.

- - -- - _U& pJ.V\.NUUla UC; llllCrVenpe oe urgenta in cazurile de violenta UV'l.IjJ.""',.,"... 'u



PRE~EDlNTE DE ~EDlNT A,

Analizand prevederile:
- art. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1 85 ,

ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil;

- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, cu modi
cornpletarile ulterioare;

- art. 4 alin. (I) si (2), ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva
cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane, materi
financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta

- art. 129, alin. (2) lit.a) si d) si alin.(7), lit. h) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
Luand act de :

f) HCL nr. 6115.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.
g) HCL 67/26.11.2019 reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, serviciu de

In subordinea Consiliului Local al Comunei Cosmesti.judetul Galati;
h) referatul de aprobare al primarului comunei Cosmesti, In calitatea sa de initiator, inregistrat

696/30.01.2020.
i)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Cosmesti, inregistrat sub nr. 832/05.02.2020;
j) rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti, judetul
in temeiul art. 139 alin. (3) si cele al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Administrativ, cu modificarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSME$TI, intrunit in $edinlii.extraordinara in

................ , adopta prezenta hotarare:
Art.1 - Se aproba Planul Comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, rna

financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020, al comunei Cosmesti,
Galati, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Prezenta va fi pusa In aplicare de primarul comunei Cosmesti, prin Serviciul Voluntar
situatii de Urgenta Cosrnesti si aparatul de specialitate.

Art. 3 - Prezenta hotarare se cornunica, In mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, In termenul prevazut de lege, primarului comunei Cosmesti, IJSU Galati si Institutiei I'rp,U'r'h

Galati, SVSU Cosmesti, Biroului Financiar contabil si se aduce la cunostinta publica prin
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primaria-cosmesti.ro.

PROIECT DE HOT ARARE
Privind: aprobarea Planului Comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale ~i re
necesare gesttonarfi situatiilor de urgenta anu12020, al comunei Cosmesti, udetul Galati;

NR.696/30.012020

CF: 3655943; Str. G-ral Oumitru Damaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti, judo Galati, CP: 807085;
e-mail: cosm.:sllllgle-admro;pnmanacosmesll .. gmadcom;Web-site:~..._j)..l!!!ill!l!~~..lli...!Q;..!.!;:!._~~~~~~~~~

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSMESTI
PRIMAR



REFERATDE APROBARE
La proiectul de hotardre privind aprobarea Planului Comitetului local pentru asigu area
resurselor umane, materiale ~i financiare necesare gestionarii sttuatiilor de urgenta pe anul
2020, al comunei Cosmesti, judetul Galati

Activitatea de protectie civila ~i managementul situatiilor de urgenta este de interes nat onal,
cu caracter permanent si se bazeaza pe indeplinirea obligatiilor ce revin autoritatilor adminis atiei
publice centrale si locale precum si celorlalte persoane de interes public si privat, prec SI

persoanelor fizice.
Managementul situatiilor de urgenta pe plan local, au ca baza de plecare managementul tip ilor

de rise care pot provoca daune in zona in care traim
Autoritatile responsabile asigura managementul tipului de rise repartizat pe urmatoarele do

de actiune:
a) prevenire - ansamblul actiunilor desfasurate de autoritatile responsabile, care v eaza

identificarea, evaluarea ~i reducerea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta, in copul
protejarii vietii, mediului si bunurilor impotriva efectelor negative ale acestora;

b) pregatire - ansamblul de masuri ~i actiuni prealabile, subsumate activitatilor de preve .re ~i
raspuns, cu caracter permanent, desfasurate de autoritatile responsabile;

c) raspuns - ansamblul actiunilor desfasurate de autoritatile responsabile pentru planifi area,
organizarea, coordonarea ~i conducerea operationala a capabilitatilor implicate in actiun le de
interventie operativa pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative ale situatiei de urgenta pana
la restabilirea starii provizorii de normalitate;

d) investigare/evaluare post-eveniment - ansamblul actiunilor desfasurate de auto itatile
responsabile pentru stabilirea si cuantificarea efectelor, cauzelor si circumstantelor c e au
determinat producerea situatiei de urgenta sau evenimente asociate acesteia;

e) refacere/reabilitare - ansamblul masurilor si actiunilor planificate, prioritizate ~i desfas
urmare a procesului de investigare/evaluare post-eveniment pentru restabilirea starii de norm

In decursul anilor au fost prezentate Consiliului Local pentru avizare, planuri de preg ire in
domeniul Situatiilor de urgenta, planuri detaliate pe anumite tipuri de rise, planuri de an liza ~i
acoperire a riscurilor ~i altele, toate cu scopurile prezentate mai sus.

Pentru atingerea obiectivelor acestor planuri, trebuie pregatite din timp resursele
materiale si financiare necesare, sustinerii celorlate initiative.

La intocmirea acestor planuri plecam de la premiza, ca nu va fi necesar sa le utilizam ni odata,
...dar in ultimii ani s-a dovedit ca evenimentele neplacute apar pe neasteptate, ceea ce ne det rmina
sa fim prevazatori, sa planificam, sa ne pregatim cu resursele necesare.
.Planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea si atiilor
de urgenta, se intocmeste anual, cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat, a hota arilor
consiliilor locale, consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucures ,dupa
caz, pentru aprobarea bugetelor locale, precum ~i a actelor normative de rectificare a acestor "

La nivelul unitatii administrativ teritoriale, autoritatile locale poarta intreaga raspunder pentru
asigurarea conditiilor de supravetuire a populatiei afectate de urmarile unor situatii de urgent .

In acest sens am considerat de maxima necesitate, initirea proiectului de hotarare rivind
aprobarea Planului Comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, mate iale ~i
financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020, al comunei Co mesti,
judetul Galati.

Este de competenta Consililui Local al comunei de a discuta si adopta proiectul de otarare
privind aprobarea Planului Comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, m teriale
~i financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020, al comunei C smesti,
judetul Galati, a domnului Dominte Toderita-seful SVSU Cosmesti de a intocmi Ra ort de
specialitate, in termen legal ~i a tuturor celor trei comisii de .. te din cadrul Consiliul i Local
al comunei de a-si da avizul, pana cu 0 zi inaintea ~edint· e:-8o'h plen.

PRIMAR ~ 1::_., :- PR. ..
Ing. Tuchilu~ I IMAR. :

~ *...* cl.. .
'I * co"'\)"

Nr. 696/30.01.2020

ROMANIA
JUDE'fUL GALATI
COMUNA COSME$TI

PRIMAR-



. EF S V S U COSME TI
OMINTE TODERI A

CONTAB L~EF
EC. FL OIU EUGEN

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art 136,
alin.(4) si alin.(8) din DUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prin proiectul de hotarare initiat de d-l Primar al com. Cosme,~ti,se propune apro area
Planului Comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale ~i fina ciare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020, al comune~Cosmesti, judetul alati

Proiectul de hotarare este bine justificat, este necesar, oportun ~i legal, moti at de
faptul ca activitatea de pregatire cu resurse umane, materiale ~i financiare, este de i teres
national, are caracter permanent si se bazeaza pe indeplinlnea obligatiilor ce revin
autoritatilor administratiei publice centrale si locale precum si celorlalte persoane de i teres
public si privat, precum si persoanelor fizice.

Prin proiectul de hotarare se asigura legalitatea deoarege organizarea resu selor
necesare, imediate, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, p~ntru Interventii in s tuatii
de urgenta pe cele 18 functii de sprijin, prevazute in lege, revine in prlmul rand adminis ratiei
locale si ulterior celor superioare: judetene, nationale. Se realizeaza in raport cu clasi carea
acestora din punct de vedere al protectiei civile si consta in:

a) constituirea organismelor si structurilor pentru manageme tul situatiilor de u enta,
inclusiv al protectiei civile;

b) constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta;

civile;
d) intocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in terito iul de

competenta sau in domeniul de activitate;
e) planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a popula iei si a salariatilor

protectia civila;
f) organizarea evacuarii in caz de urgenta civila;
g) organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila
h) planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prey zute la lit. a)-c), pr cum si

pentru realizarea masurilor stabilite in planurile prevazute la lit. d)
Proiectul de hotarare este bine incadrat conform art. 129, al n. (2) lit.a ) ~id) ~i

lit. h) din DUG 57/2019 privind Codul administrativ ~i sunt ala ate sume in buget entru
sustinerea sa.

In conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) ~i cele al rt. 196, alin. [I], lit a) din
D.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ult rioare este de com etenta
Consililui Local al comunei de a discuta si adopta hotararea rivind aprobarea anului
Comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, mater' Ie ~i financiare
gestionariisituatiilor de urgenta pe anul 2020,al comuneiCosmest , judetul Galati.

RoMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNACOSMESTI

PRIMAR-
SERVICIULVOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
BIROUL FINANCIAR CONTABIL
Nr.832/05.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Comitetului local pentru asigu area

resurselor umane, materiale ~i financiare necesare gestionarli situatiller de urgenta pe anul
2020,al comuneiCosmesti,judetul Galati
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)~.20202 HCL nr... ..1.

anexei nr. 3.
(2) Se aproba Normele financiare ale Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, conform anexei
(3)Se aproba organigrama si statui de de functii al Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti,
(4) Se aproba actualizarea Comitetului director, conform Anexei nr. 4.

Art.2. Prezenta va fi dusa la indeplinire de Comitetul Director al Clubului Sportiv Local "Siretul"
Art.3. Incepand cu data prezentei i~i inceteaza aplicabilitatea Hotararile Consiliului Local nr.

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anu12019, a organigramei si statului defunctii a Clubului
Cosmesti si nr. 28/23.05.2019 privind Aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive a L-"~U."""
"Siretul" Cosmesti si Anexa nr. 2 a HCL nr. 1812018.

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Comunei Cosmesti, Comitetului Director al
"Siretul" Cosrnesti, Institutiei Prefectului Galati si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
publicarea pe pagina web la adresa www.primaria-cosmesti.ro.

nr.1.

v, cu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSME$Tl, tntrunit in $edinlii extranrdinarm
Data de adoptd prezenta hotariire:

Art.l. (I) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti.]

Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-art. 121 alin. (I) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
-art. 6 pet. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
199/1997;
-art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvemului nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor
fizice si sportului 69/2000, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Hotararea Guvemului Nr.1447/2007 din 28.11.2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
- Ordonanta de urgenta Nr.38/20 17 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului 2000, aprobata

prin Legea nr.90/20 18 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta Nr.38/20 17 privind modificarea si completarea
fizice si sportului nr. 69/2000

-Hotararea Consiliului Local nr.6115.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;
-Hotararea Consiliului Local nr.18/25.04.2018, privind Infiintarea Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesn
Regulamentului de organizare si functionare, modificata ~i completata prin HCL nr. 43/27.08.2018;
- art. 129,alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit. b) ~i c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ulterioare

Luand act de:
• Solicitarea nr. 40117.02.2020 a Clubului sportiv "Siretul" Cosmesti, inregistrata sub nr. 1057117.02.2020;
• Propunerea de buget inaintata de Clubul Sportiv Local "Siretul" Cosmesti transmisa prin adresa nr 117.02.2020 ~i

inregistrata la acelasi nr. 1057/17.02.2020;
• Proiectul de hotarare nr. 1144/19.02.2020, initiat de primarul Ion Tuchilus;
• Referatul de aprobare al initiatorului , primarul Ion Tuchilus inregistrat la nr. 1145119.02.2020;
• Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cosmesti,

1195/21.02.2020;
• Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti,
In temeiul : art. 139 alin. (3) si cele al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

modificarile ulterioare,

Initiator: Primarul Comunei Cosmesti, judo Galati-ing. Ion Tuchilus
Nr. de inregistrare al proiectului: 1144119.02.2020

Nr.1144/19.02.2020

e-mail: prilllaria.coslllesii II gmail.com ; Web-site: \IW\\ .prilllaria-cosillesli.ro

PROIECT DE HOTARARE
Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a Normelor
organigramei si statu lui de functii a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, precum ~i
Comitetului Director.

Str. G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 73; com. Cosrnesti.jud. Galati, cod postal 807085; Telefon.lfax: 0236336227/0236/33621

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA COSME~TI
PRIMAR
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ART. 3. In intelesul prezentelor norme, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele semni catii:
1. activitate sportiva - complex de actiuni care au ca scop comun indeplinirea unor obiective cu caracter

sportiv. Categoriile de actiuni care constituie activitatea sportiva sunt: actiunile de pregati e sportiva,
competitiile sportive si alte actiuni sportive, denumite impreuna actiuni sportive;

2. actiune de pregatire sportiva - actiune sportiva desfasurata in tara sau in strainatate, reali ata in baza
unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, avand ca scop ezvoltarea
psihomotrica a individului si participarea la cornpetitii sportive. Categoriile de actiuni car constituie
actiunea de pregatire sportiva sunt: actiunea de pregatire specifica zilnica, jocuri sau turnee e pregatire
sportiva, cantonamente, semicantonamente;

3. cornpetitie sportiva - actiune sport iva organizata de structuri sportive si/sau de alte entitati ompetente,
in baza unui regulament, care au ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de rec rduri si/sau
obtinerea victoriei;

4. competitie sportiva intema - competitie sportiva la care, conform regulamentului de des surare, pot
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din Romania;

a) cornpetitie sportiva interna de nivel national - competitie sportiva interna care are ca obi ctiv stabilit
prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel national;

b) competitie sport iva interna de nivel zonal sau interjudetean - competitie sportiva interna care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel zonal ori interj detean sau
promovarea in esalonul valoric superior;

c) competitie sportiva intern a de nivel judetean - competitie sportiva interna care are ca obi ctiv stabilit
prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la nivel judetean sau promovarea in esal nul valoric
superior; d) cornpetitie sportiva intern a de nivel comunal, orasenesc sau municipal - compet tie sportiva
interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui castigator la ni Icomunal,
orasenesc sau municipal;

5. competitie sportiva internationala - competitie sportiva la care, conform regulamentelor de esfasurare,
pot participa sportivi din cadrul unor organizatii sportive din mai multe tari;

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 1. Prezentele norme reglementeaza categoriile de cheltuieli specifice si, dupa caz, c antumurile
acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activitatii sportive, participantii la actiunile sportive precum si
alte aspecte financiare ale activitatii sportive ale Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti,

ART. 2. Prezentele norme se aplica de catre Clubul Sportiv Local "Siretul Cosmesti, i titutie din
subordinea Consiliului Local Cosmesti, care gestioneaza fonduri pub lice si venituri proprii pentr activitatea
sportiva,

CAPITOLULI
Obiectul ~idomeniul de aplicare

NORME FINANCIARE
pentru activitatea sportiva a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmes

pentru anul2020

PRESEDINT
BiRUD

CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL"
SAT FURCENII VECHI, COMUNA COSMESTI,JUDETUL GALATI
STRADA COLONEL COMAN IONESCU, NR 214
COD FISCAL 39544776
Tel/fax 0236336227

e-mail: c1ubsiretul@yahoo.com
Anexa nr. 2 la HCL nr. ..... /28.02.2020



6. alte actiuni sportive - actiuni care prezinta interes pentru activitatea sportiva, altele decaf mpetitiile
sportive ~i cele de pregatire sportiva, desfasurate In tara sau In strainatate, cum ar fi: congrese, conferinte,
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, intalniri de lucru, schimburi de experienta, gal , expozitii,
cursuri ~i stagii de practica ~i specializare sau perfectionare ~i altele asemenea, precum ~i actiuni de
cercetare, documentare, informare, promovare, consultanta ~i altele asemenea;

7. alirnentatie de efort - tip de alimentatie speciala, necesara compensarii pierderilor de nutrie ti in urma
efortului depus de sportivi In programele de pregatire ~i de participare in competitii;

8. sustinatoare de efort - substante sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizat in vederea
reechilibrarii biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ ~i accelereaza refacerea dupa efort,
contribuind indirect la sustinerea biologica a efortului urmator; substante care nu sunt incl se pe lista
substantelor interzise intocmita de Agentia Mondiala Antidoping (WADA);

9. antrenor - persoana calificata care se ocupa de selectia si pregatirea de baza a sportivilor di r-o ramura
sportiva, asigurand promovarea acestora In cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportiva, de la un nivel
scazut al aptitudinilor si abilitatilor sportive spre inalta performanta sportiva. Activitatea aces ora trebuie
evidentiata de cluburile sportive ~i confirmata de federatia sportiva national a de specialitate;

10. organizatii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de i
statutului, pot organiza, participa si/sau finanta, dupa caz, actiuni sportive.

CAPITOLUL III
Participantii la actiunile sportive

A. La actiunile de pregatire sportiva interne ~i lnternationale
ART. 4.(1) Actiunile de pregatire sport iva se aproba de conducerea organizatiilor spo ve care Ie

organizeaza.
(2) La actiunile prevazute la alin. (1) pot participa:
a) sportivi;
b) antrenori;
c) medici, asistenti medicali, maseuri, fizioterapeuti, kinetoterapeuti, cercetatori, operator' video, alti

specialisti, care contribuie la desfasurarea actiunii de pregatire sportiva.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) lit. b) si c) pot beneficia pe perioada actiunilor de pregatir sportiva de

aceleasi drepturi ca si sportivii, cu exceptia cazurilor In care actiunile se desfasoara in localitati in care i~i
au domiciliul aceste persoane ~i organizatiile sportive au stabilit sa nu fie cazati, situatie in care r beneficia
de una sau doua mese pe zi, dupa caz.

(4) Numarul, structura si cornponenta norninala ale participantilor la actiunile de pregatire sportiva se
stabilesc de organizatiile sportive organizatoare, in functie de ramura de sport, de scopul ~ importanta
actiunii ~i de resursele financiare prevazute in buget.

(5) Structurile sportive care organizeaza jocuri de pregatire interne ~i internationale pot fi anta pentru
arbitrii norninalizati de asociatii judetene, cheltuieli privind indemnizatia de arbitraj.

B. La competitiile sportive ~i la alte actiuni sportive interne ~i internationale
ART. 5.(1) La cornpetitiile sportive interne ~i intemationale, in afara de sportivi, pot partici a antrenori,

medici, asistenti medicali, fizioterapeuti, operatori video, arbitrii, observatori, personal uxiliar, alti
specialisti, precum ~i alte persoane din cadrul structurii sportive participante ori din afara a esteia, care
contribuie la asigurarea conditiilor tehnice ~i administrative necesare efectuarii deplasarii participarii
sportivilor in competitie si realizarii obiectivelor prop use.

(2) Sportivii si celelalte persoane care participa la competitiile sportive alcatuiesc delegat sportiva a
organizatiei sportive pe care 0 reprezinta,

(3) Numarul, structura ~i cornponenta norninala ale delegatiei sportive care participa la compe itii sportive
~i perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizatia sportiva pe care 0 reprezinta, n raport cu
regulamentul competitiei, necesitatile concrete de indeplinire a obiectivelor stabilite ~i cu i cadrarea in
limita bugetului existent.
ART. 6.La celeialte actiuni sportive interne si internationale prevazute de prezentele no e, numarul,

structura si componenta nominala ale participantilor se stabilesc, dupa caz, de organi tia sportiva
organizatoare sau participanta la actiune, in raport cu regulamentele ori conditiile de participar comunicate
de organizatori, scopul si obiectivele actiunii In limita bugetului existent.
ART. 7.(1) Numarul arbitrilor la competitiile sportive interne ~i internationale se stabileste e federatiile

sportive nationale, respectiv de federatiile sportive intemationale, conform regulamentelor propr i.
CAPITOLUL IV



ART. 11. (1) Cazarea participantilor la activitatile sportive organizate in tara, staff-ul tehnic si
administrativ al clubului, se poate face, dupa caz:

a) in unitatile de cazare pentru sportivi;

Categoriile de cheltuieli eligibile ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sport ve
SECTIUNEA 1

Cheltuieli de transport
ART. 8.(1) Transportul participantilor la actiunile sportive organizate In tara, In alta localitate ecat cea in

care i~i au domiciliul acestia, se poate efectua, dupa caz:
a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distante de pana la 300 km ~i clasa I pe distante mai mari e 300 km;

utilizarea vagonului de dorm it este permisa si se pot deconta cheltuielile aferente numai in cazul calatoriilor
efectuate pe distante mai mari de 300 km ~ipe timp de noapte;

b) cu mijloace de transport auto ale entitatilor organizatoare sau participante;
c) cu mijloace de transport in comun;
d) cu mijloace de transport auto inchiriate, respectiv microbuze, autocare ~i altele asemenea;
e) cu avionul, clasa economica;
f) cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
g) cu autoturismul proprietate personal a, in conditiile legii.
(2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la actiunile sportive se p te face cu

mijloace de transport auto proprii, inchiriate, cu autoturisme proprietate personal a sau cu ijloace de
transport in comun, in conditiile legii.

(3) La actiunile sportive(antrenamente,meciuri, competitii) care se desfasoara in comun Cosmesti,
sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, efectuat cu mijloacele de transpo in comun
de la locul de domiciliu la locul de desfasurare a actiunii de pregatire, pe baza legitimatiilor de ca torie sau a
abonamentului, sau pot fi transportati cu autoturismul GL 18 TEB cu decontarea cheltuielil r conform
contractului de comodat.
(4) Transportul participantilor de la locul de cazare la locul de desfasurare a actiunii se poate efectua cu

mijloace de transport auto proprii, inchiriate, cu autoturisme proprietate personala sau cu ijloace de
transport.

ART. 9.(1) Pentru deplasarea participantilor la actiunile sportive organizate in
trimitatoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

a) cu avionul, la clasa economica;
b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dorm it;
c) cu mijloace de transport auto inchiriate sau proprii ale entitatilor trimitatoare;
d) cu autoturismul proprietate personala, in conditiile legii;
e) cu navele de calatori, dupa tariful clasei I.
(2) Pentru actiunile sportive convocate de catre Federatiile Rornane pentru loturile nationale ch ltuielile de

transport a sportivilor convocati la lotul national, pe teritoriul Romaniei, pot fi asigurate de club I sportiv la
care este legitimat sportivu1.
ART. lO.(I)La actiunile sportive organizate in tara ~i in strainatate se pot deconta drept eltuieli de

transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) taxele de aeroport, gara, aerogara sau port;
d) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale in vigoare;
e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si c misioanele

percepute de agentiile de voiaj;
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constand din materiale ~i echipament sporti , aparatura

medicala si altele asemenea.
(2) La actiunile sportive interne ~i internationale se mai pot efectua cheltuieli privind:
a) transportul materialelor si echipamentelor sportive, al medicamentelor ~i aparaturii medic Ie necesare

sportivilor ~ipersonalului tehnic pentru efectuarea pregatirii si/sau participarii la cornpetitia sport a;
b) transportul documentatiilor, al altor materiale necesare indeplinirii actiunii;
c) transportul pe destinatia dus-intors dintre aeroport sau gara ~i locul de cazare.

SECTIUNEA a 2-a
Cheltuieli de cazare



(2) La competitiile sportive organizate In tara, organizatorii pot asigura sportivilor bauturi r coritoare in
suma de pana la 10 lei/persoana/joc sau reuniune.
(3) La actiunile de pregatire sportiva si la competitiile sportive sunt interzise includerea ~i d contarea In

cadrul cheltuielilor de masa a bauturilor alcoolice.
(4) in cazul deplasarii in strainatate cu trenul sau cu mijloace de transport auto, delegatiile spo ive romane

beneficiaza de masa la nivelul limitelor prevazute la alin. (1), numai pe durata calatoriei e teritoriul
Romaniei,

- de nivel national

pana 1 60 lei- de nivel zonal sau interjudetean

pana la 50 lei- de nivel judetean

pana la 45 lei- de nivel comunal, ora§enesc sau municipal

a) Competitii sportive interne:

maxime/persoanal

I LimiteActiunea

b) In camine scolare sau studentesti;
c) in locuinte inchiriate in conditiile legii;
d) in moteluri, campinguri, pensiuni, hoteluri pana la categoria 3 stele inclusiv.
(2) Prin exceptie, cazarea participantilor la cornpetitiile sportive organizate in tara se poat realiza in

hoteluri la categoria de 4-5 stele, cu conditia ca tariful de cazare sa nu depaseasca su a de 150
lei/persoana/noapte,

(3) Cazarea participantilor la competitiile sportive ~i la alte actiuni sportive internationale 0 ganizate in
tara se poate face in hotel uri pana la categoria 5 stele incIusiv, in functie de nivelul, impo ta si/sau
regulamentul competitiei, dupa caz.

(4) La actiunile sportive organizate in strainatate cazarea participantilor se face, dupa caz:
a) in hotelurile In care au loc actiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza omunicarii

primite din partea organizatorilor;
b) in alte hotel uri sau spatii de cazare, cu incadrarea In plafoanele de cazare stabilite prin dispo itiile legale

In vigoare privind deplasarea personalului roman In strainatate.
(5) in cazuri temeinic justificate, conducatorul entitatii trimitatoare poate aproba, pe baza do umentelor

justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevazute de normele legale specifice n vigoare,
cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

(6) in cheltuielile de cazare se includ, pe langa tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii p
precum ~icostul micului dejun, atunci cand acesta este inclus In tarif.

SECTIUNEA a 3-a
Cheltuieli de masa

Art.12. (1) Cheltuielile zilnice de masa pentru actiunile sportive organizate in lara se diferentia -



SECTIUNEA a 7-a
Cheltuieli pentru achizitionarea de materiale ~i echipament sportiv

ART. 17. Pentru realizarea actiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achizitionarea d instalatii ~i
materiale sportive, echipament sportiv de pregatire ~i competitie, tinuta de reprezentare ~i in riptionarea
acestora, dupa caz, in Iimita bugetului existent.

SECTIUNEA a 8-a
Cheltuieli medicale ~i pentru controlul doping

ART. 18. Structurile sportive pot sa procure, in baza prescriptiei medicale:
a) vitamine si sustinatoare de efort, in suma de pana la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente, materiale sanitare, unguente ~i produse pentru masaj utilizate in procesul d refacere ~i

recuperare, in suma de pana la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, in limita bugetului existent.
ART. 19. (1) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimati cheltuieli: pentru asistenta si

investigatii medicale, respectiv rezonanta rnagnetica, tomografie cornputerizata, coronarografie, scintigrame

(5) Cheltuielile zilnice de masa prevazute In prezentul articol reprezinta limite maxime. uantumul
efectiv al acestora se aproba de conducerea organizatiei sportive, in functie de specificul ramurii e sport, de
valoarea sportivilor, de unitatea la care Ii se asigura masa, in limita bugetului existent.

SECTIUNEA a 4-a
Cheltuieli privind alimentatia de efort

ART. 13.(1) Pentru asigurarea unei alirnentatii corespunzatoare efortului depus in pregatire, ortivii pot
beneficia de alimentatie de efort - In alimente -, acordata de clubul sportiv, pentru sportivii din sectiile
c1uburilor, la toate categoriile de varsta - pana la 400 lei lunar/persoana.

(2) Pe perioada actiunilor de pregatire sport iva la care se aloca cheltuieli de masa pentru mi imum una
doua mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentatie de efort.

ART. 14. Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii ~i juniori pot acorda aces ra in ziua
antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constand in produse lactate, fruct , miere sau
alte produse cu efect nutritiv similar, in limita sumei de pana la 15 lei/sportiv.

SECTIUNEA a 5-a
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor ~i a altor persoane

ART. 15.(1) Structurile sportive care organizeaza competitii sportive, jocuri sportive interne ~i
internationale pot finanta, pentru arbitrii si oficialii delegati si/sau nominalizati la acestea, chelt ieli privind
indemnizatia de arbitraj, conform Regulamentelor si Hotararilor federatiilor sportive.

(2) Indernnizatia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, dupa caz, nivelul acesteia fii d:
a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevazute la alin. (1);
b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizatia arbitrului principal.
(3) Pentru activitatea de secretariat desfasurata inainte, in timpul sau dupa derularea co

ramurile de sport la care se justifica, pot fi platite 2 - 6 indemnizatii pana la nivelul unui arbitr
functie de nivelul cornpetitiei.

(4) Medicii pot primi 100% din indernnizatia de arbitraj prevazuta pentru arbitrii principali, asistentii
medicali 75% din indemnizatia medici lor.

(5) in cazul in care arbitrii participanti la 0 competitie sportiva nu se pot deplasa la locul de se ire a mesei
din cauza programului de desfasurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocatiei de masa IIInumerar,
cu incadrarea in limitele prevazute de prezentele norme, coroborat cu normele, regulamentele i hotararile
federatiilor sportive, impozitata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(6) Cheltuielile de transport, masa ~i cazare pentru arbitrii ~i oficialii delegati la competitiile s rtive pot fi
finantate de catre clubul sportiv organizator, in limita prezentelor norme, coroborat normele,
regulamentele si hotararile federatiilor sportive.

SECTIUNEA a 6-a
Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor ~i a echipamentului sportiv ~i a al or bunuri
ART. 16. Cheltuielile privind asigurarile pentru accidente ale persoanelor, precum ~i pentr asigurarea

materialelor ~i echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport ~i a altor bunuri necesa e realizarii
actiunilor sportive pot fi efectuate de club, astfel:

a) anual, pentru sportivi, antrenori ~i alti specialisti ai c1ubului;
b) pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante la competitii interna onale/Cupe

europene Interc1uburi, respectiv pentru materiale si echipamente sportive, mijloace de transport alte bunuri
necesare realizarii actiunilor sportive.



SECTIUNEA a 9-a
Alte categorii de cheltuieli

ART. 20. (1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive reglementate d prezentele
norme,organizatiilesportive pot efectua, dupa caz, cheltuieli ~ipentru:
a) servicii de inchiriere de baze sportive, sali de forta, sali de conferinta, spatii, aparatura bi tica ~ialte

bunuri necesareorganizarii actiunilor;
b) refaceredupa efort, recuperare si igienapersonala, cum ar fi sauna, masaj si altele asemenea
c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice ~i a respectarii normelor de paza ~i pro ctie contra

incendiilor,la locul de desfasurare a actiunilor sportive;
d) achizitionareade panouri ~imateriale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite ~ia e materiale

consumabile,aranjamente florale;
e) taxe de inscriere si/sau de participare la actiunile sportive, taxe de organizare a actiunilor, n conditiile

stabilitede organizatori;
f) obtinereavizelor de intrare in tarile in care au loc actiunile, inclusiv vizele de intrare in Ro ania pentru

sportivii ~iantrenorii c1ubului,traduceri, legalizari, alte cheltuieli efectuate in acest scop;
g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri ~imedicamente specifice unor tari sau localitati, chel uieli pentru

asigurareamedicalaa persoanelor;
h) activitaticulturale;
i) plata lectorilor si a translatorilor;
j) gustari, bauturi racoritoare, cafea ~i altele asemenea, in limita sumei de 17 lei/zi/perso a, in cazul

actiunilorsportive, altele decat cele de pregatire;
k) taxe de parcare si servicii de protocol la actiunile sportive internationale, in Iimitele stabi ite conform

prevederilor legale in vigoare;
I) comisioanesi taxe bancare pentru obtinerea valutei;
m) servicii de impresariat incheiate cu persoane licentiate in vederea reprezentarii, negocierii, contractarii

de sportivi~iantrenori;
n) cheltuielide arbitraj la jocuri sportive interne si internationale.
(2) Pentru realizarea actiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanta n domeniul

sportului, pentru formarea si perfectionarea personalului de specialitate, precum ~i a celor alte actiuni
sportive,cluburile sportive, mai pot efectua:
a) cheltuielipentru studii de cercetare si documentarein domeniul educatiei fizice ~isportului;
b) cheltuielipentru procurarea de carti si alte publicatii cu profil sportiv;
c) cheltuieli pentru traducerea, tiparirea, multiplicarea ~ialtele asemenea a materialelor de sp cialitate din

domeniu;
d) cheltuielipentru realizarea materialelor audiovideometodice ~ide promovare a activitatii sp rtive;
e) cheltuielipentru servicii de consultants in domeniul sportului;
f) achizitii de licente pentru software de baza ~i upgrade, servicii de programare ~i de intret nere pentru

aplicatii softwarein domeniul sportului;
g) cursuri de formare si perfectionare a specialistilor.
ART. 21. (1) Cluburile sportive pot efectua incasari din transferul sportivilor proprii la alte cluburi

sportive,in conformitatecu grilele sau normele de transfer ale federatiilor sportive nationale de s ecialitate ~i
internationale.
(2) Cluburile sportive pot efectua plati pentru transferul de la alte c1uburi al sportivilor, cu respectarea

grilelor sau normelor de transfer prevazute la alin. (1).
CAPITOLULV

Drepturi de activitate sportiva, premii, prime, indemnizatii ~ialte drepturi

cu raze, izotopi si altele asemenea, privind starea de sanatate a sportivilor de pertormanta, prec
realizarea interventiilor chirurgicale si a tratamentelor postoperatorii ale acestora.

(2) Organizatiile sportive care au in administrare sau folosinta baze sportive pot efectua chel ieli pentru
dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale si aparatura sanitara ~i de refacere upa efort,
pentru acordarea asistentei medicale de urgent a, ~j a statiilor doping cu echipamente de specialita e, in limita
bugetuluiexistent.
(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizatiile sportive pot efectua cheltuieli in lei, p ntru testele

efectuate in tara, sau in valuta, pentru cele impuse de reglementarile internationale a fi fectuate in
strainatate,



(2) In cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau stafete, precu ~i la
jocurile sportive, valoarea premiului prevazut In prezentele norme este individuala.
ART. 24. (I) Sportivii premiati de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic ~i Sportiv

Roman, clasati pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondi Ie si
europene, pot primi premii si din partea c1uburilor sportive de care apartin,

(2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depasi 50% din valoar a premiilor
acordate de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic ~i Sportiv Roman.
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ART. 22.Sportivii de pertormanta ai Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, antrenorii, al i membri ai
colectivelor tehnice, respectiv alte persoane juridice sau fizice implicate in activitatea spo iva i~i vor
desfasura activitatea in baza unui contract individual de munca sau contract de activitate sportiv , in care va
fi stipulata valoarea drepturilor banesti aferente activitatii sportive prestate, modalitatile ~i terme Ie de plata,
respectiv clauze specifice negociate de catre structura sportiva cu beneficiarul contractu lui e activitate
sportiva,

(2) Valoarea drepturilor banesti aferente activitatii sportive sunt sume brute negociate i tre club ~i
beneficiarul contractului de activitate sportiva si/sau impresarul sportiv, cu incadrarea in bugetul probat.

(3) Veniturile realizate din Contractul de activitate sportiva se incadreaza in categoria ve iturilor din
activitati independente prevazute de Codul Fiscal.

A. Premii pentru sportivi
ART. 23. (1) Pentru performantele deosebite obtinute in cornpetitii sportive, c1ubul sportiv

sportivilor, in functie de valoarea performantei, de importanta ~i amploarea competitiei, d
personala, premii sau recompense in lei si/sau in obiecte, pana la valoarea sumelor prevazu



ART. 25.La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obtinute de sportivi la probele in ividuale, se
intocmesc, potrivit regulamentului de concurs, si clasamente pe echipe, premierea sportivilor s face pentru
fiecare performanta obtinuta,
ART. 26. La disciplinele sportive la care, in conformitate cu regulamentul de concurs, su t prevazute

probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atat pentru p rformantele
obtinute la probele individuale, cat ~i pentru cele obtinute in cadrul concursului pe echipe.

ART. 27.(1) La jocurile sportive, in cadrul etapelor cornpetitiilor sportive interne de nivel national de
seniori, clubul sportiv poate acorda premii/recompense astfel:

a) un premiu/o recompensa de pana la 900 lei/sportiv/meci pentru meciurile castigate in p imul esalon
valoric al competitiei;

b) un premiu/o recornpensa de pana la 600 leilsportiv/meci pentru meciurile castigate in al ilea esalon
valoric al competitiei.
c) un premiU/o recornpensa de pana la 300 lei/sportiv/meci pentru meciurile castigate in al tr ilea esalon

valoric al competitiei,
d) un premiU/o recompensa de pana la 150 lei/sportiv/meci pentru meciurile castigate in al pa esalon

valoric al competitiei,
e) un premiu /0 recompense de pana la 100 de lei/sportiv/meci pentru doua meciuri( unul ac

deplasare) conform hotararii Comitetului Director pentru al cincilea esalon valoric.
PremiilelRecompensele se acorda diferentiat, in functie de valoarea meciurilor ~i de contrib tia fiecarui

sportiv.
(2) Sportivii clasati pe locurile I, II ~i III in cornpetitiile interne neprevazute Ia art. 23 pot pri i din partea

clubului organizator un premiU/o recompensa in bani sau in obiecte, in valoare de pana la 390 I i, 290 lei si,
respectiv, 190 lei/persoana, din venituri proprii.

ART. 28. (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate, clubul
acorda sportivilor premii in lei, in limita a 50% din valoarea premiului acordat de Ministerul
Sportului sau de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si federatiile sportive nationale.

(2) Premiile pentru record uri pot fi acordate numai dupa omologarea recordurilor de catre for rile sportive
abilitate.

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni ~i alti speeialisti
ART. 29. (1) Clubul sportiv poate acorda premii/recompense antrenorilor pentru performan ele obtinute

de sportivii acestora, inclusiv pentru obtinerea de recorduri omologate, precum si celorlalti pecialisti ~i
tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, aprobate de conducerea structurii sportive.

(2) Antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai are premiu
acordat unui sportiv, iar antrenorii secunzi un premiu in cuantum de pana la 80% din pre iul acordat I
antrenorului principal.

(3) Ceilalti specialisti ~i tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, pot primi un premiu uni r de pana la
35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul eel mai mare.

(4) Valoarea total a cumulata a premiilor acordate acestor specialisti nu poate depasi nivel I premiului
acordat antrenorului cu premiul eel mai mare.

ART. 30. Personalul salariat al clubului sportiv, care a contribuit la obtinerea de catre sporti ii clubului a
unor clasari pe locurile I - VIla competitiile prevazute la art. 23, poate primi premii, pentru competitiile
premiate de clubul sportiv, respectiv campionatele nationale si Cupa Romaniei, valoarea totala a premiilor ce
se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor atite efectiv I
sportivilor de catre club. Conducatorul clubului poate primi un premiu de pana la 25% din suma astfel
calculata. Pentru ceilalti salariati, nivelul premiului se stabileste de conducatorul clubului. Finan area acestor
premii se efectueaza din bugetul clubului.

ART. 31. In afara premiilor prevazute in prezentul capitol, la competitiile sportive in me, clubul
organizator poate acorda medalii, echipament sportiv, dip lome, cupe, conform regulamentelor ornpetitiilorl
respective.

C. Alte premii
ART. 32. Clubul sportiv poate acorda anual premii individuale de pana la 350 lei pentru volu tari, pe baziil

de contract de voluntariat. Valoarea total a a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an, in Ii ita bugetului
existent.



Avizat Contabil Club,
Mariana Dumbrovca

SECRETAR GENEPRE~EDINTE DE ~EDINTA,

ART. 33. Pentru atingerea obiectivelor stabilite, clubul poate acorda prime de obiectiv, in aza deciziei
aprobate de conducerea clubului, in functie de contributia personal a a fiecarei persoan in cadrul
competitiilor, in limita bugetului existent.

ART. 34. Cu prilejul unor aniversari jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, an enori sau a
altor personalitati din domeniul sportului, precum si al unor actiuni speciale, clubul sportiv oate acorda
trofee sportive, precum si premii in bani si/sau in obiecte, in valoare de pana la 2.500 lei/persoan .

D. Indemnizatii sportive
ART. 35. Sportivii de performanta, echipe sau grupe de copii ~ijuniori legitimati in cadrul clu ului sportiv

pot primi pe perioada actiunii de pregatire sportiva si pe perioada competitiei sportive 0 i demnizatie
sportiva in suma de pana la 720 lei/persoana/luna, in baza criteriilor stabilite de clubul sportiv.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 36. Premiile, primele si alte drepturi acordate in baza prezentelor norme se impozit aza potrivit
legii.

ART. 37. Cheltuielile pentru realizarea competitiilor sportive interne se efectueaza astfel:
a) cheltuielile de organizare a cornpetitiei, de catre organizatorul competitiei, potrivit re lamentului

acesteia;
b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masa, transport, taxa de partici are si altele

asemenea, de catre clubul sportiv, pentru sportivii proprii inscrisi la competitia respectiva, prec m ~i pentru
ceilalti membri ai delegatiei sportive.

ART.38. (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizeaza potri it normelor
privind finantele pub lice.

(2) Pentru realizarea actiunilor si activitatilor sportive prevazute de prezentele norme se pot ef ctua plati in
avans, in conditiile existentei unor contracte ferme, in cuantum de pana la 30% din valoarea co tractului, in
conditiile legii.

ART. 39. (l)Clubul Sportiv Local "Siretul" Cosmesti poate aloca fonduri peste Iimitele revazute in
prezentele norme pe seama sumelor obtinute din venituri proprii, donatii si/sau sponsorizari n conditiile
legii.

(2)Clubul Sportiv Local "Siretul" Cosmesti poate aloca fonduri pentru orice alte cheltuiel decat cele
prevazute in prezentele norme pe seama sumelor obtinute din donatii si/sau sponsorizari.

ART. 40. Sumele prevazute in prezentele norme includ ~i taxa pe valoarea adaugata.



SECRETAR GENEF~L,
I

PRESEDINTE DE SEDINTA.,

Ingrijitor baze sportive
Antrenor caiac
Antrenor fotb 1
Contabil I

Director
Funct aNr. Numele ~iprenumelel vacant, temporar STRUCTURAcrt. vacant dupa caz

1. Vacant Club sportiv
2. Dumbrovca Mariana Club sportiv
3. Alupei Marian-Cristian Club sportiv
4. Vacant Club sportiv
5. Vacant Club sportiv

STATUL DE FUNCTII LA CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI

(contract timp partial)

CONTABIL
Iocupat

ANTRENOR fotbal-l ocupat
Pentru perioada determinata
ANTRENOR caiac-lvacant
Pentruperioadadeterminata 1-------1

INGRIJIT DRBAZE
SPORTIV~-1V~cant

Pentru p~rioa a
detem inata

DIRECTOR
(I)

IPRHffAR[ CONSILIUL LOCAL I

ORGANIGRAMA
CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI
CUI 39544776
Anexa or. 3 la BeL or ... .128.02.2020
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SOCIETA TEA CIVILA
SOCIETA TEA CIVILA
CONSILIUL LOCAL

Presedinte de sedinta,

5.
4.
3.

TUCHEL IANCU

CONSILIUL LOCAL
PRIMAR

PROPUSDE:

BIRLADEANU EMIL-CONSTANTIN2.

NUME SI PRENUMENr. crt.
BALHUI DUMITRU1.

COMITETUL DIRECTOR

ANEXA nr. 4 la HCL ..

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
CONSILIUL LOCAL COSME~TI
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Primar,
Ing. Ion Tuchilus

11

REFERATDE APROBARE
La proiectul de hotarare privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe a ul

Normelor financiare si a organigramei ~i statului de functii a Clubului Sportiv Loc I "S
Cosmesti, precum si actualizarea Comitetului Director,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
CONSILIUL LOCAL COSME~TI
Nr. 1145/19.02.2020

In calitate de initiator al acestui proiect, am avut in vedere cererea formulata de Presedintele Com
direcor al Clubului Sportiv "Siretul" Cosmesti nr. 40/17.02.2020, inregistrata sub nr. 1057/1702.2 0, de
prevederile HCL de infiintare a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti din anul2018 ~i a Re lam ntului
de Organizare si functionare a clubului aprobat cu HCL nr 43/27.08.2018. In scopul functiona ii co forme
actelor prezentate, este necesar a se aproba de catre Consiliul Local modificarile propuse si b getul entru
anu12020.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezinta 0 atributie exclusiva a Consiliu ui L cal al
comunei Cosmesti in calitate de autoritate deliberativa, in subordinea caruia functioneaza aceasta insti tie.

Dupa cum ~titi prin HCL nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, au ost a
sumele necesare pentru anul 2020 Clubului Sportiv, pentru care contabilul a intocmit proiectu de
Clubului, avizat de catre Presedintele Comitetului director si propus astazi pentru aprobare Con iliul local,
conform anexei. Tot la propunerea Presedintelui Clubului sportive, sustin modificarea Normel r Fin nciare
ale Clubului, prin excluderea sumelor care pot fi cheltuite pentru competitii internatio ale. ractic
documentul nu a suferit modificari semnificative, dar a fost actualizat si completat cu necesita ile bului
Sportiv.

Tinand cont de demisia a doi membri din Comitetul Director, se impune completarea acestu a, to
care i-au numit: unul era reprezentantul Consiliului Local( domnul Grigorica) ~i unul reprezen tul s
civile(domnul Nare): prin urmare este de competenta Consiliului Local de a nominaliza si
reprezentanti noi pentru aceste posturi.

Tinand cont de faptul ca s-a solicitat in plus un post de antrenor de Kaiac ~i ca au fost ocupa pos
Organigrama institutiei se impune actualizarea celor doua acte ale Clubului, respectiv Organigr rna ~
de functii,

Pentru buna funetionare a elubului este neeesar sa fie aprobata de eonsiliul local Organi
defunctii a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti.

Fata de cele expuse , supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului local al comunei Cosm sti,p iectull
de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a Normelor fi anci re ~i a
organigramei ~i statului de functii a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, precum ~i ctu izareaJ
Comitetului Director, pentru care solicit Raport de specialitate secretarului general si conta ilul . sef si
solicitam avizul comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 2 ale Consiliului Local care vor fi inaintat rului
general cu 0 zi lnaintea desfasurarii sedintei.
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loroiu

Contabil sef,

proiectul de hotarare este temeinic, bine justificat in concordanta cu
Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv "Siretul" C
celorlalte prevederi legislative enuntate in antetul proiectului de hotarare;

se respecta prevederile HG nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului d
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului 691 2000, cu co
modificarile ulterioaresi ale Ordonantei de urgenta Nr.38/2017 privind mo
completarea Legii educatiei fizice si sportului 6912000;

- proiectul este legal, oportun si necesar, fiind impus de modificarile propus
activitatea clubului sa nu fie perturbata.

Este de competenta Consiliului Local al comunei, in conformitate cu prevede le lrl9'
alin. (1) si alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu mo ifica ile ~i
completarile ulterioare, de a aproba hotararea privind aprobarea bugetului de yen ur si
cheltuieli pe anul 2020, a Normelor financiare ~i a organigramei ~i statului de functii a C b lui
Sportiv Local "Siretul" Cosmesti.

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederil art 136,
alin.(4) si alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Analizand propunerea initiatorului, primarul comunei, domnul Ion Tuchilus, proi ct de
hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a Normelor fi anci re ~ia
organigramei ~istatului de functii a Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, precum ~i
Comitetului Director.
Constatam urmatoarele :

RoMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSMESTI
- SECRETAR SI CONTABIL SEF
Nr. 1195/21.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a

Normelor financiare ~i a organigramei si statului de functii a Clubului Sportiv Local "Siretul" os sti.



Prin prezenta, va rugam sa aprobati inscrierea pe ordinea de zi a
primei sedinte a Consiliului Local, a unui proiect de hotarare pri ind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a Organigr mei
si statului de functii al Clubului Sportiv Local "Siretul" Cosmesti, intruc t de
la HOTARAREAnr. 30 din 23.05.2019 au intervenit urmatoarele modifi ari:
pe postul vacant de antrenor a fost incadrat cu contract individua de
munca dl. Alupei Marian-Cristian (pentru echipa de fotbal), iar pe p stuI
vacant de contabil a fost incadrata cu timp partial de lucru d-na Dumbr vca
Mariana.

Dorim de asemenea introducerea in organigrama a unui pos de
antrenor de kaiac prin contract de colaborare sportiva.

Este necesara si aprobarea Normelor financiare a Clubului Sp rtiv
Local "Siretul" Cosmesti pentru anul 2020.

Va mai informam ca din cei 5(cinci) membri ai Comitetului Dire tor,
dl Grigorica Georgel si-a prezenta demisia din motive personale, iar dl. are
Adrian si-a prezentat demisia deoarece nu mai are catedra la Cosmesti. rin
urmare se impune nominalizarea ~i aprobarea de catre Consiliul Loc I a
altor doua persoane care sa Ie inloculasca pe cele care nu mai fac p rte,
tinand cont de prevederile Regulamentului de organizare ~i functionar al
Clubului Sportiv, respective unul care sa reprezinte societatea civila ~i nul
din cadrul Consiliului Local.

CATRE
PRIMARULCOMUNEICOSMESTI,

JUDETUL GALATI
PRIMARIA COt,tUNEI cos E~TI

Nr ./0 c:r
20~Luna o2J ZIU!_

NR.40 /17.02.2020

CLUBULSPORTIV LOCAL"SIRETUL"
SATFURCENIIVECHI,COMUNACOSME~TI,JUDETULGALATI

STRADACOLONELCOMANIONESCU,NR. 214
CODFISCAL39544776
Tel/fax 0236336227

e-mail: clubsiretul@yahoo.com
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d. Proiectul de hotarare ~i expunerea de motive a domnilor consilieri locali B rlad
Emil-Constantin, Grigorica Georgel, Balhui Dumitru ~iMihalache Clement in c litat
initiatori, inregistrate sub Dr. 1913/19.03.2018, calitate acordata de prevederile .33
Legea Dr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si co
ulterioare; .
e. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de speci

primarului comunei Cosmestiinregistrat la Dr. 2114/26.03.2018;
f. Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei C sm

republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Luind act de:

- ORDIN Dr. 14 din 11 ianuarie 2018 pentru aprobarea ro elor rti e fe

utilitate publica ~i a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive na ion e fe

catre Ministerul Tineretului ~i Sportului in anul 2018; \

- Anexa 2, cap. II, pet. 9, lit.ib" din Legea 273/2006 privind finantele publ ce I ale,

, cu completarile ~imodificarile ulterioare; I
- art. 36, alin. (2), lit.i.d" ~i alin.(6), lit. "d", in temeiul art. 45, aline (1), art. l~,

aline 1), lit."b" ~i art. 117, lit."a", din Legea administratiei publice locale Dr. lSI 00\1

I

1

Privind: injiinlarea Clubului Sportiv Local COSME$TI ~iaprobarea Regu m
de Organizare ~iFunctionare:

Analizind temeiurile juridice, respecdv prevederile:

- Cap. 111-Cluburi sportive, respectiv art. 29 ~i art. 30 din ..Legea

educatiei fizice ~isportului, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

- Hotararea Guvenului Dr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului d

aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului Dr. 69/2000, cu com I

modificarile ulterioare;

...,A

HOTARAREA nr. 18
DIN 25.04.2018

A

ROMANIA
JUDETUL GALATI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COSME~TI
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Consilieri in functie - 15
Consilieri prezenti -15
Consilieri "pen"u" -15
Consilieri "contra" - 0

Art.l.l) Se aproba infiintarea ,Clubului Sportiv Local COSME~TI, insti tie
polisportiva cu personalitate juridici de drept public, de interes local al
Cosmesti, judoGalati, in subordinea Consiliului Local COSME~TI, judoGala i,

2) Sediul oficial al Clubului Sportiv Local Cosmesti este comuna OS
sat Furcenii Vechi, Str. Colonel Coman Ionescu, Dr. 214, judetul Gala i, I s
Caminului Cultural Furcenii Vechi, tel. 0236336227.

Art. 2. Se aproba- REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ~I FUNC'fI A
CLUBULUI SPORTIV LOCAL COSME~TI. - Anexa Nr. 1, care face part int ta
din prezenta hotarare.· I

Art.3., Se propune ~i se supune la vot alegerea membrilor- Comitetul i D ector,
nominalizati inAnexa nr. 2, parte integranta a acestei hotarari, care nu vor r 'b~iti,
pilla la inceperea activitatii Clubului, respectiv baza materiala, stabilirea ug lui ~i
statutului de functii. I

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se face responsabil Pri com.
Cosmesti, Comitetul Director ales ~iPresedintele Comitetului Director ales. \

Art.S. Prevederile prezentei hotarari vor fi facute publice prin afisare pe a' ,eb
a institutiei, Inaintata persoanelor nominalizate ~i Institutiei Prefectului Galat pri ija
secretarului comunei COSME~TI .

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSME~TI, intru lt 0

,edinti ordinari in data de ...2S~04.2018adopti prezen a
HOTARARE:
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Presedinte de sedinta,

5. NAREADRIAN
CHELIANCU4.

GRIGORICA GEORGEL3.
BIRLADEANU EMIL-CONSTANTIN2.

BALHUI DUMITRUl.
NUME I PRENUMENr. crt.

COMITETUL DIRECTOR

ANEXA nr. 2 la HCL 18/25.0 .201

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COSME~TI
CONSILIUL LOCAL COSME~TI
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Consilieri infunctie -15;Consilieri prezenti -15;Consilieri "pentru" -15;Consilieri "contra"-O

H<CL
i ~e

ex a

ta ea

lear: ~i
aCflui

N .1,
si de
vo fi

Privind: modificarea HCL 18/25.04.2018privind injiinJarea Clubului Sportiv Loca CO 'STI li
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 1

Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Cap. III- Cluburi sportive, respectiv art. 29 ~i art. 30 din Legea nr. 69 12000 a educatiei fiz ce ~i 0 lui, cu

modificarile ~icompletarile ulterioare; ~
- Hotararea Guvenului nr. 88412001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a ispo i iii Legii

educatiei fizice ~isportului nr. 69/2000, cu completarile si modificarile ulterioare;
- ORDIN nr. 14 din 11 ianuarie 2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publica ~i a todolo iei

privind finantarea federatiilor sportive nationale de catre Ministerul Tineretului si Sportului inanu120I8;
- Anexa 2, cap. II, pet. 9, lit"b" din Legea 27312006privind finantele publice locale, cu complet

ulterioare;
- art. 36, alin. (2), lit.j.d" ~i alin.(6), lit. "d", in temeiul art. 45, alin. (1), art. 115, at". 1),

art. 117, lit."a", din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cumodificarile si comple
Luand act de:

a.Adresa nr. 9842/07.08.2018 primita de la Ministerul Tineretului ~i Sportului, inregistrata la nr. 5
Registratura Generala a Comunei Cosmesti;
b.Proiectul de hotarare ~i expunerea de motive a domnilor consilieri locali Birladeanu Emil-Cons tin,
Georgel, Balhui Dumitru ~iMihalache Clement incalitate de initiatori, inregistrate sub nr. 5463/20.08.2 18;
c. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cos esti.]

la nr. 5602/22.08.2018;
d. Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al comunei Cosmesti.

CONSILWL LOCAL AL COMUNEI COSME~TI, intrunit in ~edinti 0 dina
in data de 27.08.2018 adopta prezenta HOTARARE:

Art.I. Se aproba modificarea HCL 18/25.04.2018 privind injiin/area Clubului Sportiv Loc I CO
Ii aprobarea Regulamentului de organizare Ii funcfionare, in sensul ca:

(l)La art.l., in ambele alineate: Sintagma "CLUBUL SPORTIV LOCAL COSME~TI" va mod
inlocuita cu sintagma < CLUBUL SPORTIV LOCAL"SIRETUL" COSME~TI> .in tot cu rinsu
susmentionat si al anexelor sale.

(2)La art.2., in Regulamentul de organizare si functionare a clubului sportiv local Cosmesti. -
Sintagmele: .Jenis de camp", .futsal", "handball", "organizarea de competitii sportive, de
performanta, interne si intemationale, in conformitate cu regulamentele federatiilor sportive nati
inlocuite cu: "tenis", "fotbal in sali",,,handbal" ~i "organizarea de competitii sportive cu
statutelor ~i regulamentelor federatiilor sportive nation ale"

Art.II. Se va republica Regulamentul de organizare ~i functionare, modificat conform preze tei, a
acestei Hotarari.

Art.III. Incepand cu data prezentei i~i inceteaza aplicabilitatea HCL29/20 18 privind: recti icare
18/25.04.2018 privind Infiintarea Clubului Sportiv Local COSMESTI si aprobarea Regul
organizare sifunctionare.

Art.IV.Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari se face responsabil Comitetul Dire tor
Presedintele Comitetului Director ales.

prezentei hotarari vor fi facute publice prin afisare p gina web a institut ei, in
p""ij~am~f~~o!l:sat,ile si Institutiei Prefectului Galati prin grija secretarului 0 unei Cosmesti,

~EDINTA, Contrase
SECRETAR

... A

HOTARAREA nr. 43
DIN 27.08.2018

A

ROMANIA
JUDETUL GALATI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COSME~TI

,\.....r l \ ....·'T \.A" -c;



REGULAMENT
DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE AL

CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI

CAPITOLUL 1-DISPOZITII GENERALE
Art.1. (l)Se infiinteaza clubul polisportiv cu denumirea "CLUBUL SPO TIV LOCAL

"SIRETUL" COSME~TI", organizat ca institutie publica polisportiva cu personali ate j 'dica de
drept public, de interes local a comunei Cosmesti, judo Galati, in temeiul Legii nr. 69/2 00 a d~catiei
Fizice ~i Sportului, cu modificarile ~i completarile ulterioare, a HG 884/2001 p tru probarea
Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. /2@00, a
Ordinului 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publica ~i a Meto 10 i i privind
finantarea federatiilor sportive nationale de catre Ministerul Tineretului si Sportului In ul 018 si a
Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
ulterioare.

(2) Schimbarea denumirii CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COS ~T poate fi
facuta numai de Consiliul Local al comunei COSME~TI cu avizul Ministerului Tineretul si S rthlui.

Art.2. Prezentul Regulament de organizare ~i functionare reglementeaza modul d org .zdre si
functionare, competentele ~i responsabilitatile organelor de conducere si control si a prin 'palelor
structuri functionale - persoane cu functii de conducere ~i respectiv cu responsabili i sp iale In
cadrul Clubului.

Art.3. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI se organizeaza si func ione a ~upa
prezentul Regulament, aprobat de Consiliul Local al comunei COSME~TI si i~i desfaso a ac vitatea

I
In conformitate cu Constitutia Romaniei, legile statului roman In vigoare, Regulamentului e or izare
si functionare propriu, actului constitutiv precum si cu prevederile specifice din no elel si
reglementarile federatiilor sportive nationale de specialitate si se bucura de toate drepturile co ite de
lege.

Art.4. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI este persoana juridic- rom nalde
drept public de interes local, direct subordonata Consiliului Local al comunei COSME~TI. I

\._/ Art.S. Sediul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI este in Roma 'a, c m~a
COSME~TI, sat.Furcenii Vechi, Str. Colonel Coman Ionescu Nr. 214, judo GALATI, tel. 0 363 2~7,
fax 0236336218.

Art.6. Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI Cos esti
format din bunurile mobile si imobile necesare desfasurarii in bune conditii a activita ii, p
dispozitie de Comuna Cosmesti prin Hotarare a Consiliului Local.

Art.7. Culorile clubului sunt albastru si rosu, conform Stemei, anexa la REGULAMEN
Art.S.Ohiectul de activitate al CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COS

performanta, selectia, pregatirea si participarea la sistemul competitional national sau in
precum si incadrarea In concepul proiectului.Bportul pentru toti".

Art.9. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI va fi organizata pe
sectii: atletism, arte martiale, baschet, fotbal, fotbal in sala, handbal, kaiac-canoe, tenis, teni
rugby, sah, volei, oina, sportul pentru toti.

Art.tO. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI este fmantata din alo atii
bugetullocal, bugetul judetean si din venituri extrabugetare, in conditiile legii.

Art.H. (1) CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI va detine exclusivitat asup
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivi r I

echipamentul de concurs sau de reprezentare, cand participa la competitii in numele acestuia
b) dreptului de reclama, publicitate si de televiziune, la actiunile, manifestarile si com titiil la

care participa,

HCL nr. 43/27.08.2018

ANEXA la HCL .43/27. 8.20 8
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lui al

e sportive
n'j>rmele,
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(2)Drepturile rnentionate la alin.l pot fi cesionate de club, in conditiile Ie ii.
CAPITOLUL II - SCOPUL ~I OBIECTlVELE CLUBULUI

Art.12. (I) CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI se infi nte if SCOpl
organizarii si administrarii activitatii sportive pe raza comunei Cosmesti, initiere eg~tirea d
sportivi in domeniu, participarea la competii sportive nationale si internationale, precu te activita
conexe acestora, in vederea realizarii activitatii de performanta, selectie, pregatir icipare
sportivilor la competitii sportive interne ~i internationale, la ramurile de sport ce aparti lui I.

(2) CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI va sprijini tod ~~isportu
pentru toti, in vederea mentinerii sanatatii, recreerii si socializarii cetatenilor. Sportu pen toti va f
realizat printr-un complex de activitati bazate pe practicarea libera a exercitiului fi .c in -un medit
curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori independent.

Art.13. Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, clubul se afiliaza la fe erati
nationale de specialitate, recunoscand autoritatea acestora ~i obligandu-se sa respecte s atu
reglementarile si deciziile acestora, care sunt in conformitate cu legislatia in vigoare. D
recunoscute reglernentarile organismelor internationale in domeniu, aflate in vigoare.

Art.14. Scopul clubului se realizeaza prin urmatoarele obiective:
a. Promovarea actiunilor cuprinse in sfera de activitate mai ales in randul tinerilor ent fonnarea

deprinderilor de a face miscare,sport de performanta marind astfel baza de sel ctie tigerelor
talente pentru viitor si intarirea sanatatii populatiei organizarea de actiuni de sele tie, i struire ~i
perfectionare a sportivilor;

b.organizarea de cornpetitii sportive, cu respectarea statutelor si regulamentelor fede atiilo sportive
nationale;

c.lnitierea, desfasurarea si participarea la programe, actiuni cu mesaj sau caracter spo IV.

d. Cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti si pasionati
suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru valorile perene ale sportul i ro

e. Promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul general in c nfo
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitii or si
special, la manifestarile organizate sub tutela Clubului.

f. Intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in patrimoniul Clubul i.
g.Organizarea de schimburi profesionale de experienta cu caracter documentar, iinti c ilntre

structuri ocupationale de natura similara, institutii neguvernamentale,asociatii profe iona etc.
h. Initierea unor activitati de cointeresare pentru promovarea disciplinelor sportive prop ii;
i. lnitierea unor activitati de cointeresare pentru atragerea unor potentiali sponsori, age ti ec ornici

persoane juridice, persoane fizice din tara si strainatate.
j. Club Sportiv Local Cosmesti va respecta prevederile specifice din normele si r gul

federatiilor si a ligilor profesioniste nationale sau international.
k. Promovarea sportivilor la echipe din Romania sau din strainatate, atragerea copiilor ~ tine lor in

practicarea sportului ~i popularizarea disciplinelor sportive in institutiile de invatam A

1. Organizeaza activitati sportive de masa la nivelul comunei;
m. Realizarea unui cadru corespunzator pentru ridicarea maiestriei sportivilor prin rg zarfa

eficienta, prin asigurarea unor antrenori specializati si prin crearea unor conditii rna riale
adecvate sportului de inalta performanta;

I
n. asigurarea participarii sportivilor ~i tehnicienilor clubului la stagii de pregatire tehnic , col cvii,

cursuri de instructori si antrenori, organizarea de tabere si cantonamente de pregatire;
o. contactarea si stabilirea de relatii cu alte cluburi sportive de profil din tara si strainatate;
p. acordarea de ajutoare sportivilor si personalului propriu in caz de necesitate;
q. atragerea de fonduri publice de la toate nivelele administratiei publice, conform legii;
r. Club Sportiv Local Cosmesti poate desfasura si alte activitati in vederea realizari sco ului

obiectului de activitate si a obiectivelor de performanta stabilite in limita prevederilor 1 gale
Art.1S. (I) Dezvoltarea continua a activitatii sportive prin desfasurarea unei sustinute a ivita de

popularizare a sportului;
(2) Dezvoltarea sportului de performanta prin :

a) asigurarea functionarii in cele mai bune conditii a activitatii de performanta
b) depistarea, selectionarea si pregatirea tinerilor cu insusiri psihice si aptitudini pentru ob nere del
inalte performante in sport, asigurarea participarii acestora la 0 viata sportiva organizata .



ba erea

c) asigurarea aplicarii fenne a regulilor de organizare si desfasurare a ant ~enlel(
constientizarea spiritului de responsabilitate si respectarea normelor vietii sportive la to sportivii (
performanta.
d) luarea de masuri pentru prezentarea in cele mai bune conditii la competiti
sportivilor proprii .
e) aplicarea masurilor din programele federatiilor de specialitate stabilite in eder
sportivilor de inalta performanta pentru competitii international.

(3) Preocuparea pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei rna rial
sportive prin :
a) antrenarea sportivilor, a membrilor clubului sportiv la amenajarea prin forte pr prii
sportive.
b) luarea masurilor ce se impun ca bazele sportive de care dispune clubul sportiv a fi
folosite la capacitatea maxima, respectarea stricta a regulilor de utilizare a mate .aIel
participarea la efectuarea lucrarilor de intretinere, dotare si infrumusetare a bazelor.
c) asigurarea realizarii veniturilor si utilizarea acestora, in principal, pentru d zvol
materiale destinata activitatii sportive.
d) tinerea evidentei stricte a materialelor si echipamentelor, intretinerea si folosirea cest a
rational.

(4) Asigurarea pregatirii cadrelor necesare organizarii activitatii sportive prin:
a) selectionarea din randul sportivilor care dovedesc aptitudini in vederea promov i ca
sportivi si antrenori.
b) conlucrarea cu organele locale pentru sport pentru formarea instructorilor sportivi si an
precum si perfectionarea acestora.

(5) Activitatea clubului sportiv se desfasoara pe baza calendarelor spo
internationale elaborate de organizatiile de specialitate la care este afiliat clubul.

(6) Obiectivele Clubului decurg si din Statutul si Regulamentele Asoci iilor
pe ramuri de sport/Federatiilor SportiveNationale pe ramura de sport la care Clubul va fi afi at.

(7) Clubul va respecta prevederile Legii 4/2008 privind prevenirea i co
violentei in sport in special art. 10,11, 12 .

(8) Clubul va respecta prevederile Legii nr.227/2006, privind prevenirea
dopajului in sport, in special art. 50 si 51.

(9) Clubul va respecta dispozitiile Ministerului Tineretului si Sportului.
CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIO

CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI
Art.16. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSME~TI este finantata din

bugetullocal, judetean alte venituri extrabugetare si sponsorizari,
Art.17. (1) Organele de coordonare si control ale CLUBULUI SPORTIV LOCAL "S

COSME~TI sunt Consiliul Local al comunei COSME~TI ~iPrimarul comunei COSME~T .
(2) Consiliul Local al comunei COSME~TI are urmatoarele competente:

a) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului precum si m dific
completarile ulterioare ale acestuia .

bjaproba structura organizatorica a Clubului, numarul de posturi si normativul de
compartimentelor functionale la propunerea Comitetului Director cu avizul pri
compartimentele de specialitate;

c) numeste si elibereaza din functie membrii Comitetului Director, propusi de catre co
djaproba bugetul de venituri si cheltuieli, contul de executie bugetara si programul

pentru exercitiul financiar urmator;
e) urmareste, controleaza si analizeaza activitatea Clubului;
f) asigura conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a instituti i pub ce

de interes local.
(3)Primarul comunei COSME~TI are urmatoarele competente:
Propune Consiliului Local al comunei COSME~TI :

a) numirea si eliberarea din functie a membrului desemnat de acesta;
b)organigrama si statul de functii, numarul de personal si proiectul de buget.
(4)Structura de conducere a Clubului este formata dupa cum urmeaza:

a) organul de conducere deliberativ- Consiliul Director;
HCL nr. 43/27.08.2018
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b) conducerea executiva: -director; contabil; antrenori; personal de antretinere.
Art.1S. Structura organizatorica a CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COS

aprobata prin Hotararea Consiliului Local al comunei COSMESTI, la propunerea Co ite
prin Organigrama si stat de functii.

Art.19. (1) CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI are In s
ramuri sportive.

(2) Sectiile pe ramuri sportive sunt subunitati prin care se realizeaza sel
participarea la competitii.

(3) Infiintarea §i desfiintarea unei sectii pe ramura de sport se va fac
Consiliului Local Cosmesti, cu avizul Ministerului de specialitate, astfel:

a) la solicitarea CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI;
b) la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate;
c) la propunerea Consiliului Local Cosmesti.

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV LOCAL" IRE
COSME~TI

Art.20. Conducerea CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI te a
un Comitet Director ~i de un director, In conditiile prezentului Regulament.

Art.21. (1) Comitetul Director este alcatuit dintr-un total de 5 membri din care:
a) un presedinte;
b) un vicepresedinte;
c) trei membri;
(2) Membrii Comitetului Director vor fi numiti astfel: unul de primarul co

patru membri de Consiliul Local Cosmestii doi consilieri locali si doi reprezentanti ai soci tatii
(3)Membrii Comitetului Director vor fi numiti prin vot 0 data la 4 ani.

Art.22. Presedintele si Vicepresedintele Comitetului Director se aleg pe 0 durata e 2
cei 5 membri, prin vot de catre membrii Comitetului Director.

Art.23. Membrii Comitetului Director al CLUBULUI SPORTIV LOCAL "S
COSMESTI nu pot sa instraineze, sa cesioneze bunuri mobile sau imobile, sau sa gire e cu
mobile sau imobile ale clubului, lara aprobarea Consiliului Local al comunei Cosmesti.

Art.24. Comitetul Director se intruneste lunar In sedinta ordinara, la convocarea pres
prin orice mijloace de informare(telefon, fax, e-mail, SMS,), precum si In sedinta extrao din
cite ori este necesar, comunicata cu trei zile inaintea sedintelor sau In aceeasi zi I c
extraordinare. Deliberarile sunt consernnate intr-un registru special, iar hotararile se iau cu iuma
unul din numarul de voturi, daca legea nu prevede altfel. In caz de paritate, votul pres
Comitetului Director este decisiv.

Art.2S. Comitetul Director indeplineste urmatoarele atributii:
_../ a) stabileste si propune Primarului strategia clubului, defalcata pe ramuri sportive sp e a

aprobarii Consiliului Local al comunei COSMESTI ;
b) avizeaza proiectul bugetului propriu §i contul de incheiere a exercitiului bugetar;
c) aproba bilantul contabil;
d) propune Primarului structura organizatorica si numarul de personal spre a fi sup

Consiliului Local al comunei Cosmesti ;
e) propune aprobarea Contractului Colectiv de Munca;
f) aproba, prin decizie, mode luI de contract-cadru de prestari servicii care va fi inchei t cu

antrenor si sportiv, In parte;
g) aproba transferurile §i imprumuturile de jucatori precum si suma la care urrneaz sa

transferurile si imprumuturile;
h) aproba strategia si obiectivele generale ale clubului;
i) analizeaza activitatea clubului si propune masuri si programe de imbunatatire a acti itatii·
j) aproba programele de activitate;
k) aproba calendarul competitional intern si international al clubului;
I) aproba componenta loturilor, structura colectivelor tehnice si a planurilor de rega re a

loturilor;
mjstabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sporti 1, m I i

valorice si numarul minim de sportivi legitimati cuprinsi In pregatire;
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a) la expirarea mandatului pentru care a fost ales;
b) prin hotarare judecatoreasca;
c) la cerere, motivat;
d) in cazul decesului;
e) in cazul dizolvarii si lichidarii clubului;
f) pentru incalcari grave ale regulamentului clubului si legilor tarii;
g) in cazul influentarii negative a rezultatelor sportive din competitii;
h) in cazul condamnarii penale sau pentru cauze care, potrivit legii sau statutului, fac i

persoana in cauza cu calitatea de membru;
i) pentru neparticiparea la un numar de 3 sedinte consecutive ale Comitetului Director.

Art.30. (1) Postul de director al CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" CO ME
ocupa prin concurs, organizat potrivit procedurilor ~i criteriilor aprobate de Consili I 10
propunerea Comitetului Director, cu aprobarea Consiliului Local.

(2) Comisia de concurs se stabileste prin Dispozitia Primarului comunei Cosm ti.
(3 )Pana la organizarea concursului functia de director si atributiile sale vor fi inde

de catre presedintele Comitetului Director.

n) stabileste obiectivele de performanta ale sectiilor clubului, in functie de b getu de venitur
cheltuieli;

0) aproba componenta delegatiilor si reprezentantii clubului care partici ~ la ompetitii
reuniuni, analizeaza rezultatele obtinute si ia masuri in consecinta;

p) asigura desfasurarea corespunzatoare a actiunilor de selectie, pregatire si
competitii, precum si conditiile de desfasurare a activitatii sportive de performanta;

q) aproba necesarul de materiale sportive in vederea pregatirii si participarii 1 turil r sportive
competitii;

r) rezolva problemele tehnice, organizatorice, administrative, financiare ~. de ersonal a
clubului;

s) se preocupa de intretinerea ~i dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea s orti
t) controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramuri sportive din true

precum ~i a antrenorilor;
u) se preocupa de realizarea lunata a veniturilor proprii;
v) aproba regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotarea clubului, prec

acestora si aproba scoaterea din uz a mijloacelor fixe casate in conditiile legii;
w) aproba plafoanele de cheltuieli care privesc diurna, alimentatia de efort si a a

cazarea sportivilor ~i a angajatilor, pe fiecare zi in limita bugetului de venituri si cheltui li ap
x) propune schimbarea sediului clubului;
y) negociaza cu fiecare sportiv si antrenor remunerarea neta care va fi decon ta I

include remunerarea pentru munca prestata, cazarea si hrana necesara fiecarui
termenele la care se va face decontarea;

z) incheie cu fiecare antrenor ~i sportiv contractul de prestari servicii;
aa) stabileste criteriile de baza pentru remuneratia neta lunara si alte criterii de

considera a fi necesare;
bb) inregistreaza contractele de prestari servicii la organele si institutiile preva
cc) negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale, conventii si contracte, prec

documente in domeniul sportului, cu persoane fizice ~ijuridice interesate;
ddjaproba, modifica sau anuleaza regulamentele interne ~i norrnativele clubului;
ee) hotaraste realizarea de investitii ~i dotari;
ff) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, prin Hotararii ale Consi iului

comunei Cosmesti si Dispozitii ale Primarului.
Art.26. Dizolvarea clubului si modificarea Regulamentului de organizare si functi nare

la propunerea a 2/3 din numarul total al membrilor Hotarare a Consiliului local.
Art.27. Hotararile adoptate de Comitetul Director sunt obligatorii si pentru acei mb

votat impotriva.
Art.2S. Hotararile Comitetului Director intra in vigoare la data adoptarii acestora s u, ul

data prevazuta in continutul lor.
Art.29. Calitatea de membru al Comitetului Director inceteaza:
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I in plineste,Art.31. Directorul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMES

conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) asigura punerea in executare a hotararilor Comitetului Director si a Hotararilor ons
b) organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea obiectiv lor s
c) raspunde de aplicarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regul en

Interioara ale clubului si asigura respectarea acestuia de catre personalul salariat;
d) reprezinta personal sau prin delegat clubul in relatiile cu organismele interne si inte ati nale, c

celelalte institutii pub lice sau private, precum si cu persoanele fizice si juridice, roman sau trl~ne;
e) coordoneaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramuri sportive din truct a lubulu

precum si a antrenorilor, in vederea realizarii scopului si obiectivelor clubului;
f) propune spre aprobare Comitetului Director transferurile si imprumuturile de j cato p cum ~

suma la care urmeaza sa se faca transferurile si imprumuturile;
g) numeste ~i elibereaza din functie personalul Clubului, in conditiile legii;
h) controleaza activitatea personalului ~i aplica sanctiunile disciplinare

corespunzatoare, in conditiile legii;
i) dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play si pentru combatere si

violentei si dopajului inactivitatea clubului;
j) intocmeste proiectul bugetului propriu al Clubului si contul de incheiere al exerci ului

care le supune avizarii Comitetului Director;
k) angajeaza, lichideaza ~i ordonanteaza cheltuielile bugetului clubului;
1) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea CLUBULUI

"SIRETUL" COSMESTI si stadiul implementarii strategiilor pe care le prezint
Comitetului Director;

mjprezinta informari la cererea Consiliului Local al comunei COSMESTI sau a Prim
n) realizeaza si propune proiecte Consiliului Local al comunei COSMESTI si Prim

scop imbunatatirea activitatii CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI
0) asigura instruirea personalului de specialitate;
p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, prin Hotararii ale Consiliului loca , Dis

Primarului sau prin Hotarari ale Comitetului Director.
CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONTROL ALE CLUBULUI SPORT

"SIRETUL" COSME~TI
Art.32. Controlul ierarhic si de specialitate va fi exercitat de personalul de

Primarului comunei Cosmesti, conform competentei. Controlul financiar preventiv se
conditiile prevazute de lege.

Art.33. Auditul public intern la CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" C
realizeaza prin grija primarului comunei Cosmesti, iar raportul de audit este aprobat d
principal de credite in conditiile legii.

CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SI
COSME~TI

Art.34. (1) Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI e
bunurile mobile si imobile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii, puse la ispo iti de
Comuna Cosmesti prin Hotarare a Consiliului Local.

(2) Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI se sta ilest anfal,
pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie. \

Art.35. (1) CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI administreaza, cu d· ·gerta
unui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniu, in conditiile legii.

(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul CLUBULUI SPORT L C L
"SIRETUL" COSMESTI

Art.36. In exercitarea dreptului sau, CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL"
administreaza bunurile aflate in patrimoniu, invederea scopului si obiectivelor stabilite.

Art.37. Pentru atingerea scopului si obiectivelor stabilite, CLUBUL SPORTI
"SIRETUL" COSMESTI poate detine in proprietate, inchiriate sau in administrare b e sp
terenuri, cladiri, instalatii sportive, cantine, spatii de cazare, autovehicule pentru transport ate
persoane, materiale si echipamente de birotica precum ~i alte dotari necesare pentru d sI~
activitatii.
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CAPITOLUL VIII - REGIMUL DE DISCIPLINA., RECOMPENSE
~I SANCTIUNI - CONDITII DE ACORDARE

vigoare.

ui, cu

a) subventii de la bugetullocal ~ijudetean.
b) venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul ~i obiectivel stab' iter
c) sume obtinute din transferul sportivilor; \
d) cotizatii, taxe, vize si penalitati sportive si contributii banesti sau in natura ale simp izanti or~'\
e) venituri din sponsorizari si donatii;
f) venituri obtinute din reclama si publicitate;
g) dobanzile ~i dividentele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate din asemene ve
h) venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul clubului;
j) indemnizatii obtinute din participarea la cornpetitiile si demonstratiile sportive;
k) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
1) alte venituri obtinute in conditiile legii.

Art.4S. Gestionarea mijloacelor materiale ~i banesti se face de catre Directorul
respectarea prezentului Regulament ~i a legislatiei in vigoare.

Art.46. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI poate dispune de b nuril a
in proprietatea sa, poate incheia contracte de imprumut ~i poate elibera titluri de credit,c con 'ti
aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Art.47. Remunerarea sportivilor se va efectua pe baza contractelor de prestari servi ii in
prin negociere directa cu sportivii si antrenorii, pe baza autorizatiei de liber profesionist obti
conditiile prevazute de legislatia in vigoare, de catre fiecare sportiv si antrenor.

Art.4S. Negocierea contractelor de prestari servicii prevazute la art. 47 se va efec a d
Comitetul Director.

Art.49. Controlul financiar preventiv se organizeaza in conditiile prevazute de 1 gisl

din:

venituri proprii, pe structura clasificatiei bugetare;
subventii de la bugetullocal;

Ie prinde

Art.3S. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI administre za b
pentru activitatea sportiva aflata in patrimoniul comunei Cosmesti data in ad
Consiliul Local al comunei Cosmesti prin hotarare.

Art.39. Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportiva care ap
SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI se va face in conformitate cu Legea
Sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Art,40.Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI oate 1 odific:
conform prevederilor legale, la propunerea Comitetului Director, prin Hotarare a Cons liulu Lo al.

CAPITOLl!L'.'II -:-F~NANTELE C~Ll!BUL~I ~PORTI_V LOC~ "SIRET .L" O~~~T
Art,41. Vemtunle, indiferent de suma ~l cheltuielile de once natura ale clubul sun cUlmnse il

bugetul anual propriu, pe structura clasificatiei bugetare, aprobat de Consiliul cal 1 eomune

Cosm~~·.42. (1) Administrarea bugetului anual de venituri al Clubului se face in condi iile evLte de
legislatia invigoare privind resursele financiare bugetare.

(2) Bugetul anual al CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COS
la partea de venituri:

a)
b)
c) alte surse, in conditiile legii.
(3) Bugetul anual al CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COS ST se~proba

de catre Consiliul Local al comunei Cosmesti.
Art,43. Veniturile obtinute din activitati se gestioneaza ~i se utilizeaza la nivel 1 C ULUI

SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI pentru realizarea scopului si obiectivel r, in oriditiile
legii.

Art.44. Sursele de finantare ale CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" CO ME
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Art.51. (1) Pentru rezultate deosebite sau pentru recunoasterea contribu iei I dezvoltar
sportului, clubul poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii si p ceil i membri
clubului, acordand distinctii, trofee, diplome, cupe sau plachete.

(2) Comitetul Director hotaraste, in functie de rezultate si de aportul ers al, in limi
bugetului clubului, acordarea de premii, prime sau alte recompense in bani sau obie e, confon
prevederilor legale in vigoare.

(3) Comitetul Director hotaraste radierea unei sanctiuni date anterior.
Art.52. Abaterile de la Regulamentul de Organizare ~iFunctionare, de la Regul ent I df Ordin

Interioara sau de la alte reglementari stabilite prin decizii de catre conducerea clubul i, vo fi analizat
de catre Comitetul Director care, in functie de gravitatea faptelor, poate aplica urm~oare sanctiuni
avertisment, amenda, suspendarea temporara din activitatea clubului ori excluder di activitate:
clubului. Cuanturnul amenzilor va fi aprobat de Comitetul Director pentru fiecare sane] une i perte.

Art.53. La pronuntarea hotararii se va tine seama de circumstantele atenuant sa agravante,
Circumstantele atenuante sunt antecedentele merituoase si marturisirea faptei. Ace tea t auce la
diminuarea sanctiunii pana la jumatate. Circumstantele agravante sunt: calitatea oficia a a
cauza, premeditarea, cumulul de abateri, recidiva. Ele pot duce la majorarea cu maxi urn
sanctiunii. Se considers recidivist cel/cea care a mai fost sanctionat in ultimii doi ani en
acelasi fei.

Art.54. Avertismentul se aplica numai in cazul primei abateri si este atentionare .s asupra
sanctiunilor ce vor urma in cazul savarsirii de noi abateri.

Art.55. Suspendarea temporara poate fi: I

a) pe 0 perioada de 3 - 6 luni ~i amenda pentru gesturi si expresii insulta are a fdresa
adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs, reprezentantilor organizatiilor sportive, p ec ~ipentru
nerespectarea deciziilor arbitrilor, neprezentarea la cantonamente si competitii lara a-si uhta si
justifica absenta, purtare scandaloasa, atitudine necuviincioasa fata de reprezentan ii cl bului, a
federatiilor sportive nationale de specialitate sau organelor lor de conducere, prejudi ierea imaginii
clubului;

b) pe 0 perioada de 6 luni - 1 an ~i amenda pentru lovirea adversarului sau a un i p
competitie, provocarea de scandaluri pe terenul de joe sau in afara lui, refuzul de a ace
reprezentativa clubului lara a avea motive temeinice;

c) pe 0 perioada de 2 ani pentru lovirea reprezentantilor clubului, a reprezentantil r fe
sportive nationale de specialitate sau a unui arbitru in functie.

Art.56. Suspendarea definitiva (excluderea) din activitatea sportiva din cadrul cl
catre Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave - dopaj, vicierea rezultatel
corecta a sanselor etc.

Art.57. Pentru personalul angajat cu contract de munca, sanctiunile
J prevazute de Codul Muncii.

CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE
Art.58. Dreptul de supraveghere si control asupra activitatii CLUBULUI SPOR

"SIRETUL" COSMESTI se exercita de catre Ministerul Tineretului si Sportului in clabo e I cu
Consiliul Local al comunei Cosmesti si Primarul comunei Cosmesti, conform prevederi or le aielin
vigoare,

Art.59. (1) CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI este supus i
Registrul Sportiv.

(2) Ca urmare a inregistrarii in Registrul Sportiv, clubul primeste numar de id ntifi
Certificat de Identitate Sportiva,

Art.60. Competentele fiecarui post si atributiile personalului CLUBULUI SPORT C",L
"SIRETUL" COSMESTI vor fi individualizate pentru fiecare caz in parte prin "Fisa postul ." ap bam
de Directorul clubului.

Art.61. Salarizarea personalului incadrat prin contract de munca in cadrul institutiei s
potrivit legislatiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art.62. Personalul CLUBULUI SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI raspunde dup caz,
material, civil, administrativ, penal, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce Ie rev

Art.63. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETUL" COSMESTI dispune de starnpila pr rie.
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Art.64. CLUBUL SPORTIV LOCAL "SIRETVL" COSME$TI are arhiva rop
pilstreazii in confOnnitale cu prevederile legale, docwnente de personal, financi -coactivitatea curenta.

Art.65. Litigiile de orice feI, in care este implical CLUBUL SPORTIV LO AL ,SI TVI
COSME~TI sunt de competenta instantelor judeditore~ti, potrivit legii.

Art.66. Directorul Clubului va aduce Ia cuno~tinta salariatilor din subo dine pr veden]prezentului regulament.

Art.67. Nerespectarea prevederilor prezentului regulamenl atrage raspunderi co orm
Art.69 Prezentul regulamenr se completeazil, de drepr, cu actele nonnative in vig are.
Art.70. Dupa aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Cosmelti, prezen Re

caracter de norma obIigatorie pentru intreg personalul CLUBULUI SPORTIV LOCOSME~TI.

Art.71. Completarea sau modificarea prezentului regulamenr de organizare si ctio
cu aprobarea Consiliului Local, Ia propunerea Comitetului Direclor sau a Consilului Lo al.



2 IHcl comodat

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului com. Cosmesti - ing. Ion Tuchilus,
la nr. 699/31.01.2020;

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din
specialitate al primarului, inregistrat la nr. 798/03.02.2020;

Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul
Cosmesti, judo Galati;

Avand in vedere prevederile art. 108, 129, alin.2, lit.c), alin.(6), lit. a), art. 349, art. 362,
din OUG nr. 57/2019 privindCodul administrativ;

Tinand cont de prevederile Legii 28712009 privind Codul Civil, republicata, cu moumcar
ulterioare;

in temeiul art. 139, alin. (3) si cele al art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019
administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI, tntrunit In ~edinJiiextraordinard In
............. , adoptiiprezenta HOTARARE:

Art.l. (1) Se aproba incheierea unui Contract de comodat cu preotul paroh IEREMICI
vederea punerii la dispozitie a apartamentului nr.l, din Blocul C, situat pe strada G-ral
Damaceanu, nr. 45, sat Cosmesti, judo Galati.

(2) Se va incheia Contract de comodat pe termen de 5 ani, cu posibilitatea
inca 5 ani, preotului paroh din satul Cosmesti, judetul Galati.

Art.2.Se imputerniceste primarul comunei Cosmesti pentru semnarea contractului de comodat
punerea in aplicare a prezentei hotarari.

Art.3. Incepand cu data prezentei i~i inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 53/2019 privind !T'LFW:'I":

unui contract de comodat cu preotul paroh din satul Cosmesti, judetul Gala/i,
determinate, pentru apartamentul 1din Blocul C, situat pe strada G-ral Dumitru
sat Cosmesti, judo Galati.

Art.4.Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare va fi transmisa
Prefectului Galati, Primarului com. Cosmesti, preotului Ieremici Traian, Biroului financiar ,",VII.. UV

afisata pe pagina web a institutiei,

-------------------------------------------------------------.----.------.----.------.----.---------.----.------.----.------.-+-.-----t+

Initiator: primar ing, Tuchilus lon, primarul comunei Cosmesti, judetul Galati
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 699/31.01.2020

------------------------------------------------------------_ .._-_._----_._--_._----_._--_._-------_.---_._----_._--_._----_._+-._---

Privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul paroh din satul Cosmesti,
Galati, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe strada G-ral Dumitru Damaceanu,
Cosmesti, judoGalati;

CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Darnaceanu, nr.73, sat Cosmesti, com. Cosmesti.jud, Galati, CP: 807085;
e-mail:cosmesti@gl.e-adm.ro;primaria.cosmesti@gmail.com;Web-site:.!fl!._~~~Qill!~I.Q;_~!.!b!l~!ll.1.;n;~~~
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Din discutiile purtate in Consiliul Local, cu cetatenii, cu preotul paroh din Cosmesti, am even
asupra ideii de inchiriere ~i solicit Consiliului Local acceptul de a da acest apartarnent in f losin]
gratuita, macar pentru cinci ani, in care preotul sa aiba suficient timp sa se ingrijeasca de 0 locui til,
in proprietate, fie in chirie, stiut fiind faptul ca Parohia Cosmesti nu detine casa parohiala, Pens onar
fostului preot si numirea unui preot care locuieste departe de Cosmestitf'ocsani), a luat pe nep egati
intreaga comunitate de enoriasi, care sunt dependenti de serviciile unui preot.

La proiectul de hotarare privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul pa
satul Cosmesti, judetul Galati, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe strad
Dumitru Damaceanu, Dr. 45, sat Cosmesti, judo Galati

Avand in vedere cererea preotului Ieremici Traian de a i se pune la dispozitie un spatiu cu
de locuinta de pe raza comunei Cosmesti, in vederea desfasurarii activitatii cu care a fost invest
cu numirea sa ca preot paroh in Cosmesti, aduc in fata domnilor consilieri, proiectul de hotar
care Consiliul Local sa i~i dea acordul cu privire la darea in folosinta gratuita, pentru 0 perio
lunga de timp a apartamaentului nr. 1, din Blocul C, din Cosmesti, care este singurul disponi il a
folosit ca ~i spatiu de locuit. Initial, la cererea domnului Ieremici care a cerut sa ii fie inchir at,
solicitat Consiliului Local ~i acesta a adoptat prin Hotarire, acordarea in folosinta gratuita doar pat
luni si ulterior sa se efectueze operatiunile de evaluare a imobilului in vederea stabilirii une
legale.

REFERATDEAPROBARE
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Proiectul de hotarare initiat de d-l ing. Tuchilus Ion, primarul comunei Cosmesti, e te bi
justificat ~i corect incadrat juridic: 129, alin.(6), lit b) din OUG 57/2019 privind
Administrativ

Apartamentul despre care este yorba, este un bun din proprietatea privata a comunei C
inregistrat in evidente contabile la nr. de inventar 1002.1, este disponibil ca ~ispatiu de locui ~ies
la dispozitia Consiliului Local. Din documentele existente in arhiva noastra rezulta ca e do
camere, este situat la parter in centrul comunei, are 0 suprafata de 48 mp, disponibil a fi loc ..

Proiectul de hotarare este legal, oportun si putem spune ca este necesar, pentru a
satului Cosmesti suportul moral si duhovnicesc la orice ora.

Se vine in sprijinul intregii comunitati, prin posibilitatea antrenarii cetatenilor sau
comunei in activitati cu specific religios, in masura credintei pe care 0 are fiecare.

Potrivit art. 136 alin (5) din Constitutie, Proprietatea privata este inviolabila, In c
codului administrativ, ele pot fi date in administrare sau pot fi concesionate ori inchi . te;
asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutlilor de utilitate publica. Domeniu publ
si privat al comunei se afla in administrarea Consiliului Local al comunei Cosmesti, drep pen
care competenta privind modul de utilizare al acestor bunuri revine domnilor consilieri. To astf ,
art. 129, alin.(6), lit. b): "b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, ea
folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau muni piul ,
dupa caz, in conditiile legii". Art. 362. Modalitatile de exercitare a dreptului de proprietate p iva ~

(1) Bunurile proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date
administrare, concesionate ori inchiriate,
(2) Bunurile proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi date in 11losi

gratuita, pe termen limitat, dupa caz, persoanelor juridice tara scop lucrativ, care de
activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.
(3) Dispozitiile privind darea in administrare, concesionarea, inchirierea ~i darea in 11losi

gratuita a bunurilor apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-te itori
se aplica in mod corespunzator."

Este de competenta Consiliului Local al comunei Cosmesti, judetul Galati ca in se inta
adopte proiectul propus de domnul primar, respectiv Hotararea privind incheierea unui c ntra t
de comodat cu preotul paroh din satul Cosmesti, judetul Galati, pentru apartamentul n • 1 d.
Blocul C, situat pe strada G-ral Dumitru Damaceanu, nr. 45, sat Cosmesti, judo Galati,

Contabil sef,
Ec. Eug Floroiu

La proiectul de hotarare privind: incheierea unui contract de comodat cu preotul pa oh d
satul Cosmesti, judetul Galati, pentru apartamentul nr. 1 din Blocul C, situat pe strad G
Dumitru Damaceanu, nr. 45, sat Cosmesti, judo Galati

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art. 136,
(5) ~i(10) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
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