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HOTĂRÂREA NR. 146
privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocării sumei 12.500 lei
din bugetul local al municipiului Huși pentru tipărirea volumului de
documente intitulat Părintele Mina Dobzeu – Duhovnicul Hușilor, editat de
Episcopia Hușilor
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere :
• Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 11260 din
13.05.2021 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 12261
din 13.05.2021 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea
alocării sumei 12.500 lei din bugetul local al municipiului Huși
pentru tipărirea volumului de documente intitulat Părintele Mina
Dobzeu – Duhovnicul Hușilor ;
• Raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 11262 din
13.05.2021;
• Raportul Compartimentului Juridic nr. 11302 din 14.05.2021;
• Avizul nr. 57 din 25.05.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină,
pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;
• Avizul nr. 51 din 25.05.2021 a Comisiei de studii, prognoze şi
programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii
publice şi comerţ ;
• Avizul nr. 27 din 25.05.2021 a Comisiei pentru învăţământ,
culte,cultură, tineret, turism, sănătate, muncă, protecţie socială,
protecţia copilului, familie;
În conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale,
actualizata, nr.273 din 29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006 si
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15 din 08.03.2021, publicata
in M.O. al Romaniei nr.236 din 09.03.2021, ale art.129 alin.(2) lit.d) coroborat

cu alin.7 lit.d) și art.129 alin.(8) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art.139 alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă aviz de principiu în vederea alocării sumei 12.500 lei din
bugetul local al municipiului Huși pentru tipărirea în 500 de exemplare a
volumului de documente intitulat “Părintele Mina Dobzeu – Duhovnicul
Hușilor”, Documente 1946 – 2011, 648 pagini, editat de Episcopia Hușilor.
Art.2. Sursa de finanţare pentru alocarea sumei menţionată la art.1 o
constituie veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul municipiului Huşi.
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