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                                                                                           Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 13 consilieri  

        

HOTĂRÂREA NR. 337  
pentru modificarea Art.1, punctul 2 al H.C.L. nr.274 din 30.09.2021 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Huşi 

 

 

Consiliul  Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 Având în vedere:  

 Referatul de aprobare al primarului municipiului Huşi pentru 

modificarea Art.1 punctul 2 al H.C.L.nr.274 din 30.09.2021 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Huşi în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Huşi, nr.27680 din 03.11.2021;  

 Referatul Biroului Administraţie Publică Locală nr.27679 din 

03.11.2021 

 Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală 

nr.27681 din 03.11.2021; 

 Raportul  de specialitate al Compartimentului Juridic nr.27682 din  

03.11.2021; 

 Avizul  nr.251 din 05.11.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 Avizul nr.88 din 05.11.2021 2021 al Comisiei pentru învăţământ, culte, 

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

copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.96 alin. (2)  din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului 

Ministerului Educatiei nr.5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant 

preuniversitar, art.129 alin. (2) lit.d) coroborat cu  art. 129 alin. (7) lit. a)   din 
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OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

În temeiul art.139  alin.(1) art.196 alin.(1) lit.a) din OG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se  modifica Art.1, punctul 2 al H.C.L. nr.274 din 30.09.2021 

privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Huşi în 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Huşi si va avea urmatorul continut: 

“Art.1 Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 

municipiului Huşi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Huşi, dupa cum urmeaza: 

2.Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huşi   

   Domnul  consilier Iacob Ioan 

   Domnul consilier Țocu Cătălin  

   Domnul consilier Corjinschi Ioan Alexandru ” 

 

Art.2. Celelalte prevederi  ale prevederi ale H.C.L. nr.274 din 30.09.2021   

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huși în 

Consiliile de Administrație ale unităților de învațământ de stat din municipiul 

Huși rămân neschimbate. 

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

primarul municipiului Huși.  
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