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                                                                                                           Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR. 417 

privind aprobarea schimbarii sediului social al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta 
Salii de Sport situata in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 
 Având în vedere : 

• Referatul  Direcţiei Urbanism - Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat  
nr. 39834 din 09.12.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.39836/09.12.2022 privind 
aprobarea stabilirii sediului social al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta 
Salii de Sport situata in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7; 

•  Hotărârea 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; 

• Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.257   din 30.06.2022 privind darea in 
folosinta a spatiului din incinta imobilului Cladire a Consiliului Local al municipiului Husi, 
strada 1 Decembrie, nr.9, etaj 2, camera nr.31, proprietatea municipiului Husi, catre 
Clubul Sportiv Municipal Husana Husi, pe o perioada de 5 ani; 

• Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.291 din17.08.2022 privind darea in 
administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi  a imobilelor Stadionul Husi, 
situate in Aleea Stadionului, nr.6 si Sala de Sport situate in strada A.I.Cuza, nr.12, 
proprietatea municipiului Husi, modificata prin H.C.L. nr.312 din 25.08.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism nr.39842 din 09.12.2022; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.40669 din  15.12.2022 ; 

•  Avizul nr.426 din 27.12.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 
publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.297 din 27.12.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;     

• Avizul  nr.179 din 27.12.2022 al Comisiei pentru invațământ, culte, cultură , tineret, 
turism, sanatate, munca,protectie sociala, protectia copilului, familie; 

În conformitate cu prevederile 867 – 870 din Codul Civil , cu modificarile si completarile ulterioare,  
art.108, lit.a, art. 129 alin.(1)  și alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) , art.297 alin.(1) lit.a) , art.298 - 301 din 
Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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            În temeiul art.139  alin.(3) lit.g)   şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 
privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
                   HOTĂRĂŞTE : 
 
          Art.1. Se aprobă schimbarea  sediului social al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta 
Salii de Sport situata  in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7. 
       Art.2. Avand in vedere prevederile art.1. se aproba: 

a) modificarea art.1, alin.(4) al H.C.L. nr.225 din 17.06.2022 privind inființarea  Clubului   Sportiv 
Municipal Hușana  Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși, 
dupa cum urmeaza : 
”Sediul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Husana Husi” este in Municipiul Husi, 
str.Al.I.Cuza, nr.12, cam.7, jud.Vaslui.” 

b) modificarea art.3, alin.(1) din Anexa la H.C.L. nr.225 din 17.06.2022 privind inființarea  Clubului   
Sportiv Municipal Hușana  Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Huși, dupa cum urmeaza: 
“Clubul Sportiv Municipal Husana Husi are sediul administrativ in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, 
nr.12, cam.7, jud.Vaslui si poate primi spre administrare sau in folosinta gratuita, conform legii, 
imobile care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile 
sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor 
schimba destinatia sportiva fara aprobarea Consiliului Local al Municipiului Husi si potrivit 
prevederilor legale in vigoare.” 
 

Art.3. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.257  din 30.06.2022 privind darea in 
folosinta a spatiului din incinta imobilului Cladire a Consiliului Local al municipiului Husi, strada 1 
Decembrie, nr.9, etaj 2, camera nr.31, proprietatea municipiului Husi, catre Clubul Sportiv Municipal 
Husana Husi, pe o perioada de 5 ani se abroga. 

 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi si 

Clubul Sportiv Municipal Husana Husi. 
 
 
                                                                                                           HUŞI  ,   28  decembrie  2022                                                                            
 
    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                    Contrasemnează pentru legalitate , 
           Toma Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
                          jr.Monica Dumitrașcu 

 
 
 
 


