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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a   10  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 386    
pentru aprobarea utilizării gratuite a Sălii de sport a municipiului Huşi de 
către membrii Sindicatului Național al Agenților de Poliție- Biroul 
Teritorial Poliție de Frontieră Vaslui 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere: 

                   - Referatul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.32330 din 28.11.2019 ; 

              - Referatul de aprobare pentru aprobarea utilizării gratuite a Sălii de 

sport a municipiului Huşi de către membrii Sindicatului Național al Agenților 

de Poliție-Biroul Teritorial Politie Vaslui; 

               - Raportul Direcţiei Administraţie Publică Locală nr.32715 din 

03.12.2019 şi raportul Compartimentului  Juridic nr. 32917din 04.12.2019 ; 

- 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 învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă,protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

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

modificările și completările ulterioare; 

              - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 262 

din 28.10.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Sălii de sport din municipiul Huşi ; 

              - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

             - Prevederile art.19 lit.c) din Hotararea Consiliului Local al 

municipiului Husi nr.262/28.10.2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Salii de Sport din municipiul Husi; 

             În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit.c) şi lit.d) coroborat 

cu art.129 alin.(7) lit.f)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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              În temeiul art. 136 alin. (3) şi 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. Se aprobă utilizarea gratuită a Sălii de sport din municipiul Huşi, 

pe parcursul anului 2020 , de către membrii Sindicatului Național al Agenților 

de Poliţie-Biroul Teritorial Poliție de Frontieră Vaslui. 

 

          Art.2. Programul de desfăşurare a activităţilor sportive , va fi stabilit de 

comun acord cu administratorul sălii de sport din municipiul Huşi, astfel încât 

să nu fie perturbate orele de educaţiei fizică ale unităţilor de învăţământ din 

municipiul Huşi. 

 

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

primarul municipiului Huşi . 
 

 

                                                                              HUŞI  ,   24 decembrie   2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate , 

          Sergiu Boeru                                                           Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


