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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  15   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.444 

 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI 

CLUBUL SPORTIV “HUȘANA”  

 
           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

             Având în vedere: 
               - Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr.26008 din 17.12.2020, privind  
aprobarea acordarii unui sprijin financiar  ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV “HUȘANA”; 

                  -  Referatul de aprobare  al primarului municipiului Husi nr. 26009 din 
17.112.2020 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar   ASOCIAȚIEI CLUBUL 

SPORTIV “HUȘANA”; 
- raportul Direcției Economice nr.26010  din 17.12.2020 si  raportul 

Compartimentului juridic nr.26011 din 17.12.2020.  

- 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, cultura, tineret, turism, sanatate, 

muncă,protectie sociala, protectia copilului, familie; 

               -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  art.43 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si ale Legii nr.69/2000 ale   Legii educației  
fizice și sportului nr. 69/2000 ; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările 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; 

                                               

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
         Art.1.  Se aproba acordarea unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV 

“HUȘANA”,  structura sportiva infiintata in baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si 

sportului. 

           Art.2.  Sprijinul financiar este in suma de  35000 lei si se acorda pe durata starii de 

alerta aferenta anului 2020. 
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          Art.3. Sprijinul financiar se acorda pentru acoperirea cheltuielilor de  

functionare si de natura salariala sportivilor cu contracte de munca/activitate 
sportiva in vigoare si nesuspendate.  

           Art.4.  Beneficiarul sprijinului raspunde de modalitatea de utilizare a 

sumelor acordate, conform destinatiei pentru care au fost alocate si in conformitate 
cu legislatia in vigoare.                

            Art.5.  Beneficiarul  are obligatia de a justifica modul de utilizare a 

sprijinului financiar. 

            Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului  Husi. 

 
 

                                                                                   HUŞI  ,   22 decembrie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

             Sergiu Boeru                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


