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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  16  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 283  

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi 

in Consiliul de Administratie al «Clubului Sportiv Municipal Hușana» Huși 

 

             Consiliul Local al municipiului Huși,județul Vaslui ; 

 Având în vedere:   

• Referatul Directiei Administratie Publica Locala nr. 23266 din  

25.07.2022 ; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Hui nr.23267 din 

25.07.2022   privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

municipiului Husi in Consiliul de Administratie al  «Clubului Sportiv 

Municipal  Hușana» Huși ; 

• Raportul Directiei Administratie Publica Locala nr.  23269 din  

25.07.2022 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 23435 din 26.07.2022  

; 

• Hotararea Consiliului  Local al municipiului Husi nr.281 din 

din 28.07.2022 pentru  modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Huși nr.225 din 17.06.2022 

privind inființarea  „Clubului   Sportiv Municipal Hușana”  

Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Huși ; 

• Avizul nr. 289 din 27.07.2022  al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.174 din 27.07.2022 al  Comisiei  de studii , prognoze si 

programe economico- sociale, buget , finante ,privatizare , servicii 

publice si comert  ; 

• Avizul nr.142 din 27.07.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

culte,cultură , tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială, 

protecţia copilului, familie; 

Având 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. 
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(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, 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) şi art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele  

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii bugetului de 
stat pe anul 2022 nr.317 /2021; 

În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi art. 
129 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare ; 
 În 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; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
              Art.1.Se desemneaza  reprezentantii  Consiliului Local al municipiului 

Husi in Consiliul de Administratie al  « Clubului Sportiv Municipal  Hușana»  

Huși , dupa cum urmeaza : 

1. domnul  consilier Focia Alexandru - membru  

2. domnul  consilier Iacob Ioan  - membru  

3. domnul  consilier  Țocu Cătălin  - membru . 

        Art.2.Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie 

al  Clubului Sportiv Municipal  Hușana Huși  este pana la data expirarii 

mandatelor  de consilier local . 

           Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 
 

 

                                                                                                 HUŞI  ,  28 iulie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 


