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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                               cu votul a 12   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.165 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi 

în comisia de evaluare  si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea 

propunerilor de programe/proiecte sportive depuse in scopul atribuirii 

contractelor de finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului 

Husi pe anul 2020, in baza Legii nr. 69/2000 a Educatiei fizice si sportului 
 

           Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

  Având în vedere: 

 Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 5311 din 

02.03.2020; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 5312  din 

02.03.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a 

contestaţiilor la evaluarea propunerilor de programe/proiecte sportive 

depuse in scopul  atribuirii contractelor de finantare nerambursabila  

din bugetul local al Municipiului Husi pe anul 2020, in baza Legii 

nr.69/2000 a Educatiei fizice si sportului; 

 Raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 5313 din 

02.03.2020; 

 Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

            -  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 382/13.12.2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul 

Municipiului Husi pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr. 69/2000 a 

Educatiei fizice si sportului;  
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            -   Prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației și sportului nr. 

69/2000 ; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

- Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind 

finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;  
    In conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.d) si ale art.129 alin.(7) 

lit.f) din Ordonanta de Urgenta nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;   

In  temeiul art.139 alin.(1) si  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanta de 

Urgenta nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

              Art.1. (1) Se desemneaza domnul  consilier  Victor Blănariu  ca 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de evaluare  

a propunerilor  de programe/proiecte sportive  depuse in scopul atribuirii 

contractelor de finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului 

Husi   pe  anul 2020, in baza Legii nr.69/2000 a Educatiei fizice si sportului. 

(2) Se desemneaza domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru ca 

reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de 

solutionare a contestatiilor la evaluarea propunerilor  de programe/proiecte 

sportive  depuse in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila 

din bugetul local al Municipiului Husi   pe  anul 2020, in baza Legii nr.69/2000 

a Educatiei fizice si sportului. 

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

primarul municipiului Husi .     
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 
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