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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                               cu votul a  14  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.56 
                         privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în 

comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a 

managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi 
 

 

           Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

  Având în vedere: 

 Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.2527 din  31.01.2020 ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 2643  din 03.02.2020 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la 

evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale 

”Alexandru Giugaru” Husi; 

 Raportul  Direcției Administrație Publică Locală nr. 2858  din 05.02.2020; 

 Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

   In conformitate cu prevederile art.21, art.36, art.37 alin.(1) si art.38 din  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Ordinului Ministerului 

Culturii nr. 2799 /10.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management,  a Regulamentului- cadru de 

organizare si desfasurare  a evaluarii managementului,   a modelului-cadru al caietului de 

obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al 

contractului de management; art.129 alin.(2) lit.d)  coroborat cu alin.(7) lit.d)  din Ordonanta 

de Urgenta nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;   
       In  temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanta de Urgenta 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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          Art.1.  (1) Se desemneaza d-l  consilier  Popa Cristinel  ca reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de evaluare anuala  a 

managementului realizat in anul 2019  la Casa de Cultura Municipala ”Alexandru 

Giugaru” Husi. 

(2) Se desemneaza d-l  consilier Matei Ionel  ca reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Husi, in comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea 

anuala  a managementului realizat in anul 2019  la Casa de Cultura Municipala 

”Alexandru Giugaru” Husi. 

  Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi .                  

 

                                                                                   HUŞI  ,   27 februarie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


