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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA FRUMUȘ1ȚA - CONSILIUL LOCAL - 

HOTĂRÂREA Nr. __________ 

din data _________________- 2020- 

Privind: aprobarea încheierii unui contract de asociere între Consiliul Local Frumușița și 

______________________________________________; 

Inițiator : Stoica Paraschiv, viceprimar al comunei Frumușița, județul Galați. 

Inițiator: Elevii Clasei a 7A de la Școala Gimnazială „Petru Rareș” comuna Frumușița 

Inițiator: Consiliul profesoral al Școlii „Petru Rareș” comuna Frumușița, Director Maria Magdalena 

Oprișan 

Inițiator: Profesor Lucian Suciu, Disciplina de studiu – Educație Socială 

Data depunerii: înregistrat la nr.  

CONSILIUL LOCAL al comunei Frumușița, județul Galați, întrunit în ședința EXTRAORDINARĂ din 

data de ___________ , la care participă un număr de ___ consilieri, din totalul de 15 consilieri în funcție, adoptă 

prezenta hotărâre, cu un qvorum de 

________________________________________________________________________; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al inițiatorului, Stoica Paraschiv - viceprimar, înregistrată la nr. 

___________________; 

- Referatul secretarului general delegat, înregistrat la nr. ___________________; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Frumușița; 

- Prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii 

nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 1447/2007, privind normele de reglementare a unor probleme financiare în activitățile sportive, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,  

- în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 - Se aprobă asocierea Consiliului Local Frumușița cu 
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_____________________________________, pentru sprijinirea financiară de la bugetul local a activității 

sportive recreative și realizării în comun a unor activități sportive, în vederea promovării sportului de mase în 

comuna Frumușița. 

Art. 2, - Se aprobă modelul de Contract de asociere, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului - județul Galați, va fi făcută publică prin 

grija secretarului comunei Frumușița prin afișare, iar de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, răspunde 

viceprimarul comunei Frumușița. 

 


