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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  16  consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 239 

privind avizarea Programului de finanțare a investițiilor specifice în 

agricultură și a cheltuielilor materiale necesare funcționării Colegiului  

Agricol"Dimitrie Cantemir" Huși pentru anul 2019 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui; 

 

           Având în vedere: 

 

• Adresa Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Huși nr. 2127 din 

24.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Husi la nr. 19009 din 

24.07.2019; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind avizarea 

Programului de finanțare a investițiilor specifice în agricultură și a 

cheltuielilor materiale necesare funcționării Colegiului Agricol" 

Dimitrie Cantemir" Huși pentru anul 2019; 

• Raportul Biroul Tehnic nr. 19194 din 25.07.2019 şi Raportul 

Compartimentului juridic nr. 19195din 25.07.2019 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei pentru agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia 

mediului înconjurător ; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

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

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 
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            În conformitate cu prevederile Legii nr.57/2019 pentru completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 , ale art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanţa de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

            În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) și art.139 din Ordonanţa de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

                HOTĂRĂŞTE : 

             

            Art.1. Se avizează Programul de finanțare a investițiilor specifice în 

agricultură și a cheltuielilor materiale necesare funcționării Colegiului Agricol" 

Dimitrie Cantemir" Huși pentru anul 2019, prezentat in Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Finanțarea  se asigură din transferuri de la bugetul de stat . 

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

municipiului Huşi.   

     

 

                                                                                HUŞI, 25 iulie 2019                    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                Contrasemnează pentru legalitate , 

     Victor Blănariu                                                           Secretar,  

              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


