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                                                                                          Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18  consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 289 
pentru  modificarea  Hotărârii Consiliului  Local al Municipiului Huşi nr.253  

din 29.08.2018 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.46 din  07.09.2016  privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al municipiului Huşi în Comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în educaţie, înfiinţate în unităţile de învăţământ de stat 

preuniversitar din municipiul Huşi  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere: 

• Referatul  Direcţiei Administraţie Publica Locală nr. 23015 din 

03.09.2019;  

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi pentru 

modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.253 

din  29.08.2018   privind  modificarea  Hotărârii Consiliului  Local al 

Municipiului Huşi nr.46 din 07.09.2016 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Huşi în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, înfiinţate în 

unităţile de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Huşi ; 

• Raportul Direcţiei Administraţie Publica Locală nr. 23016 din 

03.09.2019 ; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ; 
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• 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; 

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

mediului înconjurător ; 

 În conformitate cu prevederile art.11 alin. (4) litera e) şi alin.(9)  din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.75/2005 privind  asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

prin Legea nr. 87/2006, modificată şi completată, art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu  

alin.(7) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

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

nr.57/2019 privind Codul  administrativ; 
 

            HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.253 

din 29.08.2018  privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Huşi nr.46 din  07.09.2016  privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al municipiului Huşi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în  

educaţie, înfiinţate în  unităţile de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul 

Huşi ,  în sensul înlocuirii  domnului Iacob Ioan  cu doamna Toma 

( Pușcaș) Cătălina - Tania  în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

educaţie înfiinţată la Grădiniţă cu program prelungit nr.12 Huşi şi a domnului 

Bârsan Constantin  cu domnul  Trifan Bogdan  la Scoala Gimnaziala "Anastasie 

Panu" Huşi şi cu doamna Matei Gabriela la Scoala Gimnaziala " Mihail Sadoveanu 

" Huşi. 

          Art.2.  Ca urmare a modificărilor menţionate la art.1 , Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii în  educaţie, înfiinţate în  unităţile de învăţământ de 

stat preuniversitar din municipiul Huşi  vor avea următoarea componență : 

 
1. Colegiul Agricol  ”Dimitrie Cantemir Huşi  

• Domnul   consilier  Popa Cristinel  

 

2. Colegiul Naţional  “Cuza Vodă” Huşi  

• Domnul   consilier  Hoha Gheorghe  

 

3. Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Huşi     

• Domnul   consilier  Iacob Ioan  

 

4. Seminarul Teologic  Ortodox   “ Sf.Ioan Gură de Aur” Huşi  



• Domnul   consilier  Nechifor Alexandru Ioan  

 

5. Scoala  Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Huşi   

•  Doamna  consilier Matei Gabriela 

 

6. Scoala  Gimnazială  “Ion Creanga” Huşi   

• Doamnă  consilier Catargiu Liliana – Ecaterina 

 

7. Scoala  Gimnazială  “Anastasie Panu”  Huşi  

• Domnul  consilier  Trifan Bogdan  

 

8.  Grădiniţa cu program prelungit nr.10 Huşi 

• Doamna  consilier Popa Cătălina-Eugenia 

 

9. Grădiniţa cu program prelungit nr.12 Huşi  

• Doamna    consilier  Toma ( Pușcaș) Cătălina Tania  

 

      10. Grădiniţa cu program prelungit nr.1 Huşi  

• Domnul   consilier Blănariu Victor  

 

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

municipiului Huşi .      
 

 

                                                                              HUŞI  ,  26  septembrie  2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate , 

      Sergiu Boeru                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 


