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H O T Ă R Â R E A NR.26 

 din 19.04.2021 
Privind: aprobarea finanțării Clubului Sportiv,,Avântul” Valea Mărului cu suma 

de 250.000 lei 
 
 

           Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 862/12.04.2021; 
           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în sedinta 
ordinară,online, în data de 19.04.2021; 
 Având in vedere:         
                - referatul de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.863/12.04.2021;   
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
864/12.04.2021; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;            

Ținând cont de prevederile:  
- art. 1, alin(2), lit.(a), art.19, alin.(1), lit. (a), art.20 alin (1), lit.(a) și art 26  din Legea 

nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale; 
- Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 educației fizice și sportului art.3 

- art.3 din OUG nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea 
art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
         - art. 9 si art. 10 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg,  la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

-  
- Legii nr. 15/2021 din 8 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

- art. 7, alin. (2), din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicat cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, 
precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1 – Se aprobă finanțarea Clubului Sportiv,,Avântul” Valea Mărului cu suma de 
250.000 lei 
Art.2- Primarul comunei si biroul finaciar-contabil va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului , ordonatorului 
secunadar de credite de la Clubul Sportiv ,,Avântul”  Valea Mărului, prefectului județului 
Galați și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro 

 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Chifan Nicoleta-Carmen                                                                                                                                               
                                                              Secretar general al comunei, 

                                                                          Dumitrașcu Maranda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


