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                                                                 Hotărârea a fost adoptată cu 

                                         votul a 17 consilieri  

        

 

    HOTĂRÂREA NR. 145 

privind încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea Națională de Arte 

“George Enescu” Iași, și Federația Edu Cult Iași, în vederea realizării unui 

cadru unitar de cooperare și conlucrare în cadrul PROGRAMULUI 

REGIONAL -Educație în domeniul cultural “Limbaje și coduri culturale”, pe 

perioada iunie 2021- 30 iunie 2026 

 

 

           Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

  Având în vedere: 

• Adresa nr.990/104 din 29.03.2021 înregistrată la Primăria 

municipiului Huși cu nr.7851 din 01.04.2021 înaintată de 

Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași si Federația 

Edu-Cult Iași cu privire la oportunitatea încheierii unui acord de 

colaborare  în vederea realizării unui cadru unitar de cooperare și 

conlucrare  în cadrul  PROGRAMULUI REGIONAL -Educație în 

domeniul cultural “Limbaje și coduri culturale”, pe perioada iunie 

2021- 30 iunie 2026; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.7868  din 

02.04.2021 privind încheierea unui acord de colaborare cu 

Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași și Federația 

Edu-Cult Iași  în vederea realizării unui cadru unitar de cooperare și 

conlucrare  în cadrul  PROGRAMULUI REGIONAL  -Educație în 

domeniul cultural “Limbaje și coduri culturale”, pe perioada iunie 

2021- 30 iunie 2026; 

• Raportul  Direcției Administrație Publică Locală nr. 7869 din 

02.04.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 8056 din 06.04.2021; 

• Avizul nr. 56 din 25.05.2021 a  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 
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• Avizul nr. 26 din 25.05.2021 a Comisiei  pentru învăţământ, culte, 

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

copilului, familie; 

              În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată; art.129 

alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.j), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           În temeiul art.139 alin.(3) lit.d) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

        Art.1. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Primăria 

Municipiului Huși cu Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași și 

Federația Edu Cult, în vederea realizării unui cadru unitar de cooperare și 

conlucrare în cadrul PROGRAMULUI  REGIONAL -Educație în domeniul 

cultural “Limbaje și coduri culturale”, pe perioada iunie 2021- 30 iunie 2026, 

conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

          Art.2.Se împuternicește primarul municipiului Huși să semneze acordul 

de colaborare, în numele și pentru municipiul Huși.                     

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

primarul municipiului Huși .                     

 

                                                                                           HUŞI, 27 mai 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


