
           
 

          HOTĂRÂREA nr._28__ 
din   23.06.2021 

privind acceptarea  ofertelor  făcute de d-nii  Maricel  SCARLAT și Valentin 

SUSANU privind cedarea unor procente din capitalul social deținut la Clubul 

Sportiv SPORTING  Liești 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                           5666/G/ 11.06.2021                                         

   

            Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în ședința extraordinară din data de  23.06.2021;  

  Având in vedere : 

- Referatul  de  aprobare  înregistrat  sub  nr.  5666/G/ 11.06.2021  întocmit de Primarul comunei 

Liești, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- Raportul  de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Liești, cu  nr.     5876 /G/22.06.2021; 

-  Calitatea Consiliului local Liești de membru asociat al Clubului Sportiv SPORTING Liești, 

aprobată prin HCL nr. 15/31.08.2012 de  aprobare a  contractului de asociere dintre Clubul Sportiv 

„ SPORTING LIEŞTI”  si  Consiliul local Liești, jud. Galaţi și confirmată prin Încheierea nr. 

235/13.06.2013 a Judecătoriei Liești; 

-art. 3 al HCL nr. 11/19.02.2015, prin care se stabilește reprezentantul Consiliului local Liești in 

Adunarea generală  a Clubului Sportiv SPORTING Liești; 

- Hotărârea   nr. 102 din 17.05.2021  a   Adunării Generale a Clubului Sportiv SPORTING Liești; 

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  nr.   1-5        ;  

 In baza prevederilor: 

- art. 1011, alin.(1) , art. 1901, alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare. 

- art. 20, lit. a), art.21, , alin.(20, lit. f), art. 33, alin.(10 și alin. (2), art. 55(1), lit. d)  ale O.G. nr. 26 

2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 

 In temeiul prevederilor art. 76, art. 129, alin. (3), lit. d), alin.(7), lit. f), alin. (9) lit. a), alin. 

(14) art. 139,alin.(3) art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

H O T Ă R Â R E  : 
 

Art. 1.   Se acceptă oferta d-lui  Maricel SCARLAT prin care se cedează cu titlu gratuit  un 

procent de 45 % din capitalul social al  Clubului Sportiv  SPORTING  Liești, în favoarea 

Consiliului local Liești, membru asociat. 

 

Art. 2.  Se acceptă oferta d-lui  Valentin SUSANU prin care se cedează cu titlu gratuit un procent 

de 20 % din capitalul social al  Clubului Sportiv  SPORTING  Liești, în favoarea Consiliului local 

Liești, membru asociat. 
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Art. 3. (1) Ofertele materializate in Hotărârea nr. 102 din 17.05.2021  a  Adunării Generale a 

Clubului Sportiv  SPORTING  Liești   sunt asimilate actelor de donație. 

           (2) Cheltuielile aferente încheierii și  autentificării actului vor fi suportate de către  UAT 

Comuna Liești, județul Galați; 

Art. 4. (1)  In urma acceptării ofertelor menționate la art. 1 si art. 2 al prezentei Hotărâri, părțile 

sociale ale Clubului Sportiv  SPORTING  Liești vor fi deținute procentual astfel: 

- Consiliul local Liești    - 90% 

- Gorie Fănel           -   5% 

- Matei Dorinel               -   5%   

       (2)  Președinte al Clubului Sportiv  SPORTING  Liești va fi dl. Matei Dorinel. 

 

Art. 5.   Se mandatează primarul comunei, domnul Iulian BOȚ să semneze actul autentic de 

acceptare  și ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri. 

 

Art. 6.   Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul general al comunei. 

 

 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează 

         SECRETAR GENERAL 

           Pavelina GHEONEA Vasile AVADANEI 

            .............................................. 
                                                                                                                 

                                                                                                                   ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


