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                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  19  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 272  
pentru aprobarea finanțării din bugetul local pe anul 2020, a proiectului sportiv „Promovarea si 

dezvoltarea activității fotbalistice de performanta în municipiul Huși - Împreuna reușim" in 

baza Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Huși pentru activități 

sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului 
 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

             Având în vedere: 
                    -  Referatul de aprobare  privind aprobarea finantarii din bugetul local pe anul 
2020, a proiectului sportiv „ Promovarea si dezvoltarea activitatii fotbalistce de 
performanta in municipiul Husi –Împeună  reușim” in baza Regulamentului privind 
acordarea de finantari din bugetul Municipiului Husi pentru activitati sportive organizate in 
baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului;   

- Procesul verbal al comisiei de analiza si evaluare a programelor/proiectelor nr. 11350 
din 05.06.2020,  privind evaluarea proiectelor/programelor 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 Compartimentului  Juridic nr. 12397 din 19.06.2020 si Raportul Direcției 
Economice nr. 12399 din 19.06.2020 ; 

- Avizul Comisiei juridice și de disciplină, pentru administrație publică locală, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

- Avizul Comisiei de studii, prognoze și  programe economico-sociale, buget, finanțe, 
privatizare, servicii publice și comerț. 

                - Avizul Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, muncă,protectie 

sociala, protectia copilului, familie; 

                -Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.382/13.12.2019 privind 

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; 

               -Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.104/27.02.2020 privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimat pe anii 2021-2022; 

                - Prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- 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 O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

              In temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

             Art.1.(1) Se aprobă finantarea  din bugetul local pe anul 2020, a proiectului  sportiv 

„Promovarea si dezvoltarea activității fotbalistice de performanta în municipiul Huși - Împreuna 

reușim !" cu suma de 100.000 lei , in cadrul  programului sportiv de utilitate publica ”Promovarea 

sportului de performanta”. 

                 (2) Sumele necesare pentru finantarea proiectului  sportiv mentionat la alin.(1) sunt 

alocate din bugetul local al municipiului Husi pe anul 2020, de la capitolul 67.02.50- Alte servicii 

in domeniile culturii, recreerii si religiei. 

           Art.2. Se aproba incheierea Contractului privind finantarea actiunilor/ 

activitatilor din proiectul sportiv „Promovarea si dezvoltarea activității fotbalistice de 

performanta în municipiul Huși - Împreuna reușim !" , in cadrul Programului „Promovarea 

sportului de performanta” cu Asociatia Clubul Sportiv Hușana,  in forma prezentata in 
anexa, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.3.  Se împuterniceşte primarul municipiului Husi, ing.Ioan Ciupilan, de a 

semna contractul privind finantarea din bugetul local pe anul 2020, a 

actiunilor/activitatilor din proiectul sportiv „Promovarea si dezvoltarea activității fotbalistice 

de performanta în municipiul Huși - Împreuna reușim !",  in cadrul Programului „Promovarea 
sportului de performanta” cu  Asociatia Clubul Sportiv Husana, in numele si pentru 
Municipiul Huși. 
           Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi.   

 

 
                                                                                                    HUŞI  ,  26  iunie 2020        

                                                                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                     Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


