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                                                                                                                               Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  17 

consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 240 

privind aprobarea participării Municipiului  Husi în calitate de membru 

fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului 

Vaslui” 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

Avand în vedere: 

▪ Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana 

si Relatii Internationale  nr.  17571   din 27.07.2021; 

• Referatul de aprobare nr.17572 /27.07.2021 al primarului 

Municipiului Husi privind aprobarea participării Municipiului  

Husi în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației 

“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 

Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui” ; 

▪  Raportul de specialitate nr.17573 /27.07.2021 al Biroului 

Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

Internationale;   

▪ Avizul nr.153 din 27.07.2021 a Comisiei juridice si de disciplina, 

pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

▪ Avizul nr.102 din 27.07.2021 a  Comisiei de studii, prognoze si 

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

publice si comert; 

▪ Avizul nr. 26 din 27.07.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organigrame similare, 

relatii externe ; 

          În conformitate cu prevederile art. 84, alin. (4)-(5), art.89. alin. (1)-(8), 

art. 90, art. 91, art. 129, alin. (1)-(2), alin. (9), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 
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privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile art. 35 alin. (3), (4) si (6) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

     În temeiul art. 139 alin. (1), (3) lit. f. și al art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

HOTARASTE : 

 

         Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Huși în calitate de membru 

fondator, la constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”.  

    Art.2.(1) Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      (2)Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, conform anexei nr. 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     Art.3.  Se mandatează primarul Municipiului Huși   să reprezinte 

Municipiul Husi în calitate de membru fondator al Asociației pentru 

Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, cu puteri depline pentru 

semnarea documentelor de constituire a asociației, precum şi a altor documente 

necesare în acest scop. 

    Art.4. Se aprobă participarea Municipiului Huși   la constituirea 

patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în numerar, în valoare de 

100,00 de lei.  

    Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul Municipiului Husi .  

 

                                                                                    HUŞI  ,  29 iulie   2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


