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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 121  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.127 

din 26.04.2018 privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin 

institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si 

cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, 

curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si 

constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul  Vaslui ; 

 

 Avand in vedere: 

 Referatul Poliției Locale Huși nr. 175 din 09.03.2022  ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 7796 din 

14.03.2022  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.127 din  26.04.2018 privind aprobarea normelor 

si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor 

economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul 

Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, disciplina si 

gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si 

sanctionarea faptelor ce constituie contraventii ; 

 Raportul Poliției Locale Huși nr. 176  din 09.03.2022   ; 

 Raportul Compartimentului juridic nr.  7868 din 14.03.2022; 

 Avizul  nr.122 din 29.03.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul nr.66 din 29.03.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură ;      
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 Avizul nr.100  din 29.03.2022 al   Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ ; 

 Avizul nr.59  din 29.03.2022 al Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

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

copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu  modificarile  si completarile ulterioare; prevederile  Ordonantei 

Guvernului nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale, cu 

modificările și completările ulterioare , prevederile Legii nr. 52 din 2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea politiei locale, 

republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile HG 

nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare 

a politiei locale, art. 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.g) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

          În temeiul art.139  alin.(1)  si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTARASTE: 

 

           Art.1. Se aproba  modificarea Anexei la  Hotărârea  Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.127 din  26.04.2018 privind aprobarea normelor si 

responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte 

persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat 

de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si 

constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, și va avea  conținutul 

prezentat in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huși nr.127 din 26.04.2018 rămân in vigoare..  
         Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de  zile de la 
aducerea la cunoștință publică. 

         Art.4.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcineaza primarul 

municipiului Huși și Poliția Locală  Huși. 
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