ROMÂNIA
JUJ)EŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂREANr.
Din 29.09.2017

.

Privind: acordarea unui ajutor ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin
Asociatia Clubul Sportiv Tsunami Bucuresti
Iniţiator: Oanca Samir, Consilier al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nr. de înregistrare si data depunerii proiectului : 55131/29.09.2017 ;
M tq ţ U1 în
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta de
data de 29 septembrie 2017;
Având în vedere:
-expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 5 5 1 32/29.09.20 1 7;
- raportul de specialitate întocmit de c ătre Directia General Economica- Serviciul
Buget-contabilitate, înregistrat sub nr. 55133/29.09.2017;
- raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr.
si J
In baza prevederilor
-HCL nr. 1 72/3 1 .08 .20 1 7 privind aprobrea Bugetului centralizat pentru anul 2017 al
UAT Municipiul Tecuci;
-Potrivit prevederilor art.3 6, alin.6, pct.2,din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia
publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
-Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
-art.15, alin.1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finantele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare;
-art. 45, alin. 1 si art. 1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, cu modifcări1e si completările ulterioare.
,.-.

HOT Ă R Ă

TE:

Art.1.(1)- Se acordă un ajutor financiar în cuantum de 8.000 lei Asociatiei Clubului
Sportiv Tsunami Bucuresti pentru domnul Mazilu Daniel, în scopul acoperirii cheltuielilor cu
deplasarea, cazarea, taxa de competitie si alte cheltuieli specifice la Campionatul Mondial de
Arte Martiale WAKO World Championship si la Cupa Mondiala WAKO de la Praga.
(2)-Suma se aloc ă din bugetul local pentru anul 2017.
Art.2 -Prezenta hotărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.3-Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi, prin grija Secretarului
Municipiului Tecuci.

PRESEDINTF

1D1NTĂ,
:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Jr. Valer iotache

ROMÂNIA
JIJDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
NR. 55132 /29.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: acordarea unui ajutor ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin
Asociatia Clubul Sportiv Tsunami Bucuresti
Prin Cererea înregistrat ă sub rir.54846128.09.2017 domnul Oanca Samir, a solicitat
acordarea unui ajutor financiar - domriului Mazilu Daniel pentru acoperirea cheltuielilor cu
deplasarea, cazarea, taxa de competitie si alte cheltuieli specifice la Campionatul Mondial de
Arte Martiale WAKO World Championship si la Cupa Mondiala WAKO de la Praga.
Suma necesară acordării ajutorului financiar va fi suportat ă din bugetul local.

In baza prevederilor:
-Potrivit prevederilor art.36, alin.6, pct.2,din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată în anul 2007, cu modific ările si completările ulterioare;
-Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
-art.15, alin.1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finantele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare;
-art. 45, alin. 1 si art.1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, cu modific ările si completările ulterioare.
Avand in vedere aceste aspecte •supunem spre aprobarea Consiliului Local acest
proiect in forma initiala.

CONSILIER LOCAL,
Oancă Sa

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
UAT MUNICIPIUL TECUCI
DIRECŢIA ECONOMICĂ
RAPORT DE SPECIALITATE
NR. 55133/ 29.09.2017
la proiectul de hot ărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului
Mazilu Daniel prin Asociatia Clubul Sportiv Tsunami Bucuresti

Prin Cererea înregistrat ă sub nr. 54846/28.09.2017 domnul Oanca Samir, a solicitat
acordarea unui ajutor financiar - domnului Mazilu Daniel pentru acoperirea cheltuielilor cu
deplasarea, cazarea, taxa de competitie si alte cheltuieli specifice la Campionatul Mondial de
Arte Martiale WAKO World Championship si la Cupa Mondiala WAKO de la Praga.
In adeverinta nr.17/25.09.2017 emisa de Federatia Romana de Arte Martiale de
Contact, pentru domnul Mazilu Daniel, domiciliat in Tecuci, str.Ghe. Petrascu, rir.3 1, bl.R2A,
ap.59, este mentionat faptul ca aceasta nu desfasoara si nu coordoneaza operatiuni financiare
legate de deplasarea sportivilor la competitii, acestea realizandu-se prin intermediul Asociatiei
Clubului Sportiv Tsunami Bucuresti.
Avand in vedere ca domnul Mazilu Daniel poate reprezenta Romania, acum exista
posibilitatea de a reprezenta UAT Tecuci in aceasta competitie.
Suma va fi virata in contul R008BACX0000001410195000 deschis la UniCredit Bank
pentru Asociatiei Clubului Sportiv Tsunami Bucuresti, in momentul prezentarii de catre
solicitant a documentelor justificative.
In baza prevederilor:

-Potrivit prevederilor art.36, alin.6, pct.2,din Legea 2 1 5/2001 privind administra ţia
publică locală, republicată în anul 2007, cu modific ările si completările ulterioare;
-Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
-art. 1 5, alin. 1, teza a II-a din Legea 273/2006 privind privind finantele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare;
-art. 45, alin. 1 si art.1 15,alin. 1,litera b, din; Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală, cu modificările si completările ulterioare.
Avand in vedere aceste aspecte supunem spre aprobarea Consiliului Local acest
proiect in forma initiala.
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FEDERAŢ IA ROM Ă NĂ DE ARTE MÂRTIALE DE CONTACT
BkI. Basarahia nr. 37-39. scctor 2. Bucurcşii
CIF 10160823

Nr. 17/25.09.2017

ADEVERNTĂ

Subscrisa ledera ţia Rornân ă de Arte Marţ iale de Contact (FRAMC), prin
prezenta adeveriiri faptul c ă domnul Mazilu Daniel, CNP 1680422173163.
domiciliat în Tecuci, jud. Gala ţi, angajat al Societ ăţ ii de Distribu ţie a Energiei
Electrice Muntcnia Nord, S.D.E.E. Gala ţi, posesor al Iegitima ţ iei sportive seria
A nr. 438/1 8.03.2017, face parte din Iotul care va reprezenta România la
Campionatul Mondial de Arte Mar ţ iale WAKO World Championship care va
avca loc la Budapesta, în noiembrie 2017, şi la Cupa Mondială WAKO de 1a
Praga, în octombrie 2017.
Menţionăm faptul că FRAMC nu dispune de fondurile financiare necesare
participării sportivilor săi la competiţ ii, urinând ca toate cheltuielile aferente s ă
fie suportate de c ătre sportivi sau de către susţinătorii lor fînanciari.
In cazul domnului Mazilu Daniel, necesarul fînaciar pentru a reprezcnta
România îI estim ăm la suma de 1700 EUR, sum ă compus ă din 1000 EUR
cazare, 200 EUR taxe de competi ţie, 350 EUR transport şi 150 EUR alte
cheltuieli specifice.
Totodată menţionăm faptul c ă FRAMC nu desfăşoară ş i nu coordoneaz ă
operaţiuni financiare Iegate de deplasareasportivilor Ia competi ţiî, acestea
realizându-se prin intermediul ci ţieiC1ubuISortivTsunarnidin Bucureti,
cont R008BACX000000I4I0195000 deschis la UniCredit Bank, sucursala
Nicolae Grigorescu din Bucure şti, str. Theodor Pallady nr. 2, cod sucursal ă
MGGR.
S-a eliberat prezcnta pentru a-i servi domnului Mazilu Daniel la Prim ăria
Tecuci.
Preşedirrte
Dumi.tru MOCĂNAŞ U

OF THE SUCCESSFUL
VVAKO WORLD CHAMPIONSHIPS ITALY
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ADEVERIN ŢĂ

Subscrisa lcdcra ţ ia Rornn ă dc Artc Marţ ialc dc Contaci. prin prcicnla

adevcriiri fapiul c ă donmul Mazilu I)aniel. CNP l 680• ţ 22 I 73 1 63. doiniciliat în
1ccuci. jud. Galaţ i. angajat aI Socict ăţ ii de Distrihu ţ ic a 1iiergici l:lcciricc
Munienia Nord. S.I)l.I. Gala ţ i. posesor al legiiima ţ ici sporti c scria A nr.

43818.03.2017. estc menihru al Asocia ţ iei Clubul Sportiv Akikai iecuci s i facc
parle din lotul care va rcprczenta Rorn ănia la Carnpionaiul Mondial dc :\rlc

Martialc WAKO World Chainpionship earc va avca Ioc la [udapcsta. in
noicinhrie 2017.

S-a eliherat prezcnta pcntru a-i servi domnului Maiilu 1)anicl la
sprijinirea sa matcrial ă in scopul reprezent ării Rorn ănici la Cainpionatul
Mondial de Arle Marţ iale de la ludapes1a. noiembrie 2017.
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ADEVERIN ŢĂ

Suhscrisa Asocia ţia C1ubul Spoi- tiv Akikai din Tecuci, prin prezenta adeveriiii lipiul c
doirinLil Mazilu Daniel, CNP 1 680422 1 73 I 63, domiciliat în TecLici, jud. Gal i ţ i, uijiil
Societ ăţ ii de Distribuţ ie a Energiei Electrice Muntenia Nord, S.D.E.E. GalLi ţ i, poscsor i
Ieitiiriaţ iei sportive seria A nr. 438/1 8.03.20 1 7, este membru al nostru i face partc di i oI
CliC va reprezenta Rornânia la Campionatul Mondial cle Ai -te Mal-ţ iale WAl() Woik
Chanipionsbip cai- e va avea loc la Budapesta, în noiembrie 2017.

Menţion ărn faptul c ă domnul Mazilu Daniel a obţ inut locLil 2 si medaiia de ariiit la
Campionatul Mondial de Arte Mar ţiale WAKO Woi- ld Championship în anul 2009. Iocui 1 ş i
meclalia de aur la Carnpionatul Mondial de Ai -te Marţ iale WKA/WTKA în anul 20 14, Iocul l ş i
medalia de aui- la Carnpionatul Mondial de Ai-te Mai-ţ iale WKA/WTKA în anul 20 16.
S-a elihei- at prezenta pentru a-i servi dornnului Mazilu Daniel la spriinirea sa niatcrial ă îi
scopLll reprezent ării Rornâniei la Carnpionatul Mondial de Arte Mar ţiale de la 1ucIapcsia
noiembrie 2017.

Data
02.08.20 1 7

Preedi nte,
Vasile VOLANSCH1
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