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                                                                                                                         Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                    cu votul a   16   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 271                                                                                                    

privind acordul Consiliului Local al municipiului Huși pentru desfășurarea 

activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu Program normal nr.4 Huși 

 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

 Referatul  Direcției Urbanism nr. 20299 din 26.08.2021  ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.20300 din 

26.08.2021 privind acordul Consiliului Local al municipiului Huși 

pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței 

cu Program normal  nr.4 Huși; 

 Raportul Direcției Urbanism nr.20301 din 26.08.2021  ; 

 Raportul Compartimentului juridic nr. 20256 din 25.08.2021; 

 Avizul nr. 183 din 26.08.2021 a Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul nr. 125 din 26.08.2021 a  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;    

 Avizul nr.71 din 26.08.2021 a  Comisiei  pentru învăţământ, 

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

protecţia copilului, familie; 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.62 din 

25.02.2021  privind darea în administrarea Grădiniței cu Program 

Prelungit nr.10 Huși , a imobilului situat în strada 14 Iulie nr.19; 

 

            În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) lit.c) , lit.d), alin.(6) lit.a), 

alin.(7) lit.a) din din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

cu modificările și completările ulterioare; 
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           În temeiul  art.139 alin.(3) și 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 emite acordul Consiliului Local al municipiului Huși pentru 

desfășurarea activității de învățământ a unei grupe de preșcolari a Grădiniței cu 

Program normal  nr.4 Huși, situată în strada 1 Decembrie nr.4, în localul Grădiniței cu 

Program Prelungit nr.2 din  strada I.A.Angheluș nr.14. 

           Art.2. Celelalte două grupe își vor desfășura activitatea de învățământ în 

imobilul Grădiniței cu Program prelungit nr.10 , dat în administrare prin Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Huși nr.62 din 25.02.2021  . 

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

municipiului Huşi.                                                                           

                                            

 
                                                                                        HUŞI  ,  26 august  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                            Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


