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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.303  
privind aprobarea atribuțiilor și regulamentului de organizare a Consiliului de 

Administrație al  «Clubului Sportiv Municipal Hușana» Huși 

 

          Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

          Având în vedere:   

• Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 25614 din 

16.08.2022 ; 

• Referatul de aprobare al primarului municipiului Huși nr. 25615 din 

16.08.2022 privind aprobarea atribuțiilor și regulamentului de 

organizare a membrilor Consiliului de Administrație al «Clubului 

Sportiv Municipal Hușana» Huși; 

• Raportul Directiei Administratie Publica Locala nr.25616 din 

16.08.2022 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 25697 din 16.08.2022 ; 

• Hotărârea Consiliului  Local al municipiului Huși nr.281din 28.07.2022 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.225 din 17.06.2022 privind înființarea „Clubului 

Sportiv Municipal Hușana” Huși, instituţie publică în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Huși; 

• Avizul nr.310 din 23.08.2022 al Comisiei juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.186 din 23.08.2022 al Comisiei de studii, prognoze și 

programe economico sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii 

publice și comerț ; 

• Avizul nr.151din 23.08.2022 al Comisiei pentru învăţământ, culte, 

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

copilului, familie; 
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Având in vedere prevederile art. 29, art. 67 alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. 

b), art. 71 alin.(2) 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. 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 ; 
În conformitate cu prevederile art. şi art. 129 alin.(2) lit.a) 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 aprobă atribuțiile Consiliului de Administrație al «Clubului 

Sportiv Municipal Hușana» Huși, după cum urmează: 

        1. Avizează și înaintează spre aprobarea Consiliului local al 

municipiului Huși: 

• Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ”Clubului Sportiv 

Municipal Hușana Huși” 

• Bilanțul contabil al “Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși”; 

• Structura organizatorică a “Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși”, 

conform propunerilor managerului/directorului și în concordanță cu 

obiectivele și scopul clubului; 

• Modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

“Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși”; 

• Strategia și obiectivele sportive ale “Clubului Sportiv Municipal 

Hușana Huși” propuse de manager/director cu privire la activitatea 

secțiilor sportive; 

                2.Aprobă calendarul competițional intern și internațional pe secții de sport 

propus de  manager/director. 

          3.Aprobă Regulamentul de ordine interioară al “Clubului Sportiv 

Municipal Hușana Huși”; 

          4.Dezbate și soluționează orice probleme referitoare la activitatea 

“Clubului Sportiv Municipal Hușana Huși”; 

          5.Avizează propunerile privind cooperarea sau asocierea cu persoane 

juridice, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri, în vederea finanțării 

și realizării de acțiuni sau proiecte de interes public; 



          6.Are rol deliberativ și în alte chestiuni importante ce privesc activitatea 

Clubului și indeplinește orice alte atribuții stabilite prin prevederi legale, prin 

hotărâri ale Consiliului local al municipiului Huși sau dispoziții ale primarului; 

         7.Urmărește buna folosire și gospodărire a patrimoniului pe care îl are în 

administrare și, după caz, ia măsuri în recuperarea eventualelor prejudicii;  

        8.Decide acordarea titlului „Membru de Onoare al Clubului". 

 

         Art.2.Se aprobă regulamentul de organizare a Consiliului de Administrație 

al  «  Clubului Sportiv Municipal  Hușana» :  

            (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședință ordinară lunar și în 

ședință extraordinară ori de câte ori este necesar, la sediul Clubului sau în alt loc 

menționat în convocare, la data stabilită de director. 

            (2) Ședințele Consiliului de administrație pot fi ținute și prin  mijloace de 

comunicare electronică (platforme de comunicare on-line) care asigură 

identificarea membrilor. In acest caz, hotărârile sunt valabile dacă sunt semnate 

electronic, conform Legii 455/2001. 

           (3)Convocările ședințelor ordinare se vor efectua în scris, cu cel putin 3 

zile lucrătoare înainte de data întrunirii, cu indicarea expresă a ordinii de zi, de 

către director. Odată cu convocarea se vor trimite și materialele care urmează a fi 

prezentate conform ordinii de zi. Convocările se comunică în principal prin email 

sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică care asigură comunicarea 

materialelor aferente ședinței și dovada comunicării acestora (fax, sms, aplicații 

de comunicare electronică etc.). 

            (4)Convocările ședințelor extraordinare se pot face într-un termen 

rezonabil prin raportare la deciziile ce trebuie luate, la complexitatea situațiilor și 

a materialelor care justifică decizia respectiv a modului în care urmează să aibă 

loc întâlnirea (fizic sau on-line). Directorul răspunde de legalitatea și temeinicia 

convocărilor extraordinare. 

            (5) Dacă este necesar, la ședințele Consliului de administrație pot 

participa ca invitați experți, specialiști sau personalități cu experiență relevantă în 

domeniul supus dezbaterii. Opinia acestora se consemnează în procesul-verbal de 

ședință și are rol facultativ. 

            (6) Dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului de administrație se 

consemnează în procesul-verbal de ședință, care va fi păstrat în Registrul de 

procese-verbale și hotărâri. 

            (7) Condiția cvorumului este îndeplinită dacă la ședința Consiliului de 

administrație participă cel puțin 3 (trei) membri. 

             (8)Consiliul de administrație decide prin hotărâri care se adoptă cu votul 

a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În caz de balotaj 

votul directorului general valorează două voturi.  

             (9)Hotărârile se păstrează în Registrul de procese-verbale și hotărâri. 

Hotărârile se semnează de toți membrii prezenți la ședință. 



                             (10)Directorul, în calitate de organ executiv, asigură punerea în executare a 

hotărârilor Consiliului de administrație. 

 

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

primarul municipiului Huşi și membrii Consiliului de Administrație 

al  « Clubului Sportiv Municipal  Hușana» Huși. 

 
 

                                                                                                 HUŞI  ,  25  august 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


