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Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 14 consilieri

HOTĂRÂREA NR. 382
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări 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 Regulamentului privind acordarea de finantari din
bugetul municipiului Husi pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69/2000 a educatiei
fizice si sportului;
- Raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 33621 din 11.12.2019, Raportul
Compartimentului juridic nr.33653 din 11.12.2019;
- 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 Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările
ulterioare;
- 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 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de finantari din bugetul municipiului
Huși pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insarcineaza
primarului municipiului Huși .
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