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Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 12 consilieri

HOTĂRÂREA NR.225
privind inființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși, instituţie
publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși
Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ;
Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr.18491 din 14.06.2022 privind inființarea
„Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși instituţie publică în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși - inițiatori
consilierii locali: Iacob Ioan, Focia Alexandru, Matei Ionel, Matei
Gabriela, Patrașcu Luiza;
• Raportul Compartimentului juridic nr.18515 din 14.06.2022;
• Avizul nr. 228 din 16.06.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
• Avizul nr.129 din 16.06.2022 al Comisiei de studii, prognoze si
programe economico sociale, buget, finante, privatizare, servicii
publice si comert;
• Avizul nr.128 din 16.06.2022 al Comisiei pentru învăţământ, culte,
cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia
copilului, familie;
Avand in vedere prevederile art. 3, art. 11, alin. (1) si (3), art. 12, art. 14,
art. 181 alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin. (3), art. 22 alin. (2), art. 23, art. 26 alin.
(2), lit. b), art. 29, art. 30, art. 67, alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. b), art. 69, alin. (4)
si (5) din Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Vazand si prevederile Hotararii Guvernului nr. 884/2001, pentru
aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei
fizice si sportului nr. 69/2000, precum si prevederile art. 2 alin. 1, pct. 39, art. 19
alin. 1 lit. (b), art. 21 alin. 4, art. 22 alin. 3, art. 23 alin. 2, art. 67, alin. 1 lit. (b),
art. 57, alin. 1 si art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a
Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317 /2021;
Conform dispozitiilor art. 191 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 129 alin.2 lit. b) si d) , alin. 4 lit.a), alin.7 lit.f), 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;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.(1) Se aprobă înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de
interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal,
polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Huși.
(2) Denumirea structurii sportive este “Clubul Sportiv Municipal
Hușana Huși”.
(3) Conducătorul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Hușana
Huși” deţine funcţia de ordonator terţiar de credite al bugetului local al
Municipiului Huși.
(4) Sediul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși”
este în Municipiul Huși, str. 1 Decembrie, nr. 9, jud. Vaslui.
(5) Structura sportivă înfiinţată se va organiza pe următoarele secţii pe
ramuri de sport: atletism, fotbal, handbal, tenis de masa , tir cu arcul și baschet.
(6) Funcţionarea Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși este
condiţionată de obţinerea Avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul
Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a Autorizaţiei de
funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.
Art.2 Obiectul de activitate al structurii sportive “Clubul Sportiv
Municipal Hușana Huși” îl constituie activitatea de performanţă, selecţia,
pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
Art.3. Se vor transmite printr-o hotărâre ulterioară și prin protocol de
predare-primire bunurilor mobile și imobile, proprietatea Municipiului Huși, cu
destinație de bază sportivă sau agrement, aferente acestei activități, din
administrarea Consiliului Local, în administrarea C.S.M. Huși, în vederea
constituirii bazei materiale necesare activitații sportive.
Comisiile de predare-primire se vor desemna prin dispoziţie a primarului
Municipiului Huși.
Art.4. Cheltuielile pentru inființarea, înregistrarea, afilierea la federaţii ,
organizarea și funcționarea clubului se suportă din bugetul local și din
sponsorizări / donații / cotizații sau alte surse de finanțare .
Art.5. Bugetul de venituri și cheltuieli al clubului se aprobă anual de către
Consiliul Local al Municipiului Huși;

Art.6. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a „Clubului
Sportiv Municipal Hușana Huși", conform Anexei parte integrantă la prezenta
hotărâre;
Art.7. Se împuterniceşte domnul Iacob Ioan , cu domiciliul în Municipiul
Huși, legitimat cu CI. Seria VS nr. 636286 , CNP 1580217372237, să întreprindă
toate demersurile necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia
în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a
autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.
Art.8. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza primarul
municipiului Husi și persoana împuternicită la art.7.
HUŞI, 17 iunie 2022
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