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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 340  

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Huși 

pentru orizontul de timp 2021-2027 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huși,județul Vaslui ; 

Având în vedere: 

• Referatul de necesitate al Biroului Managementul Proiectelor, 

Integrare Europenă și Relații Internaționale nr.25774 din 

19.10.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Huși nr.25775 din 

19.10.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Municipiului Huși pentru orizontul de timp 2021-2027; 

• Raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor, 

Integrare Europenă și Relații Internaționale nr. 25776 din 

19.10.2021; 

▪ Avizul nr. 254 din 23.11.2021 al Comisiei juridică şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr. 173 din 23.11.2021al  Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură; 

▪ Avizul nr. 169 din 23.11.2021 al Comisiei de studii, prognoze şi 

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

publice şi comerţ ; 

▪ Avizul nr.89 din 23.11.2021 al Comisiei pentru învăţământ, 

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

protecţia copilului, familie; 

▪ Avizul nr.49 din 23.11.2021 al Comisiei pentru agricultură, cadastru, 

fond funciar, protecţia mediului înconjurător; 
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▪ Avizul nr. 39 din 23.11.2021 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relaţii cu alte consilii locale sau organisme similare, relaţii 

externe;   

În conformitate cu prevederile art.129 alin(1) ,alin.(2) lit.b), alin (4) lit.e) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Huși pentru 

orizontul de timp 2021-2027, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

           Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul Municipiului Huşi. 
 

 

                                                                                      HUŞI, 25 noiembrie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela Matei                                                           Secretar general,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 


