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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.190  
privind acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii UAT 

Municipiul Husi ca membru fondator la infiintarea “Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizarea si Dezvoltarea Durabila a 

judetului Vaslui” 

 
 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

            Avand in vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana 

si Relatii internationale nr. 13940 din 15.06.2021 si referatul nr. 

14499 din 23.06.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr.14500 

din 23.06.2021, privind aprobarea unui aviz de principiu in 

vederea participarii UAT Municipiul Husi ca membru fondator la 

infiintarea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Digitalizarea si Dezvoltarea Durabila a judetului Vaslui”; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana 

si Relatii international nr. 14501 din 23.06.2021; 

▪ Avizul nr.102 din 23.06.2021 a Comisiei juridice si de disciplina, 

pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

▪ Avizul nr.70 din 23.06.2021 a Comisiei de studii, prognoze si 

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

publice si comert; 

▪ Avizul nr.19 din 23.06.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organigrame similar, 

relatii externe ; 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.e) si alin.(9) lit. a) din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modficarile 

si completarile ulterioare ; 

 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


In temeiul art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modficarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTARASTE : 

 

           Art.1.Se acorda avizul de principiu in vederea participarii UAT 

Municipiul Husi, ca membru fondator, la infiintarea “Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Digitalizarea si Dezvoltarea Durabila a judetului 

Vaslui”. 

Art.2.Scopul, obiectivele, atributiile ”Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Digitalizarea si Dezvoltarea Durabila a judetului 

Vaslui”, precum si drepturi, obligatii, informatii legate de reprezentare 

/gestionare a acesteia, sunt prezentate in propunerea de Statut - ANEXA 1 si 

Act Constitutiv- ANEXA 2 la prezenta hotarare. 

 Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Huși, domnul Ciupilan 

Ioan, să semneze toate documentele necesare participarii UAT Municipiul Husi, 

ca membru fondator, la infiintarea “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Digitalizarea si Dezvoltarea Durabila a judetului Vaslui”. 

           Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul Municipiului Husi .  
 

 

                                                                                         HUŞI, 24 iunie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


