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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  14   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.120  

privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a 

activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 

2022 

 

 
      Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ; 

 

Avand in vedere: 

 Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 9112 din 24.03.2022 

; 

 Referatul de aprobare al primarului municipiului Huși nr. 9116 din 24.03. 

2022 privind aprobarea Programului local pentru finantarea 

nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul 

sport pentru anul 2022; 

 Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Locala nr.9181 

din 24.03.2022; 

 Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.9280 din 24.03.2022; 

 Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 9317 din 

25.03.2022. 

 Avizul nr.121  din 29.03.2022  al Comisiei Juridice și de disciplină, pentru 

administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

și libertăților cetățenești; 

 Avizul nr.58  din 29.03.2022  al Comisiei pentru învățământ, culte, cultură, 

tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, protecția copilului, familie;   

 Avizul nr.99  din 29.03.2022  al Comisiei de studii, prognoze și programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

        In conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
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- Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 

- Ordinului Ministrului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finantarea 

din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.140 din 31.03.2022 privind 

rectificarea  bugetului local cu suma de 2715,61 mii lei  reprezentand venituri proprii, 

subventii si sume primate la la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefintari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 ; 

       In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.b) lit.d), ale art.129 alin.(4) 
lit.a) si alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

       In temeiul art. 139 alin. (3) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1.(1) Se aproba Programul local pentru finantarea nerambursabila a 

activitatilor nonprofit de interes public local – domeniul sport pentru anul 2022, conform 

Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Programul mentionat la alin.(1) va fi publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea a Vl-a, in cel mult 30 de zile de la aprobarea Hotararii Consiliului Local 

al Municipiului Husi  privind rectificarea  bugetului local cu suma de 2715,61 mii lei. 

Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                      Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


