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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.329 

privind aprobarea repartizarii din bugetul local al municipiului Husi a sumei de 25,0 

mii lei in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui –

Centrul Husi      

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

                Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea repartizarii din bugetul 

local al municipiului Husi a sumei de 25,0 mii lei in vederea sustinerii financiare a Centrului 

Judetean de Excelenta Vaslui –Centrul Husi; 

           In conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Educatiei Nationale 

nr.3352/20.03.2018 privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Vaslui, publicat in 

M.O. 316 din  11.04.2018, art.19 din Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 5577 din 

07.10.2011 privind aprobarea metodologiei de organizare si functionarea a centrelor de 

excelenta , publicat in M.O. 775 din  02.11.2011, art. 103, alin.2 si art. 104, alin.2 ,lit. “b” si 

lit “d” din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicata in M.O. 18 din 

10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii privind finantele publice locale, 

actualizata, nr.273 din 29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006, Legii bugetului 

de stat pe anul 2018 nr. 6 din 16.02.2018, publicata in M.O. al Romaniei nr.127 din 

17.02.2018 si ale art.36 alin.(4) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

     HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se aproba repartizarea din bugetul local al municipiului Husi a sumei de 25,0 

mii lei in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui –Centrul 

Husi. 

 

           Art.2. Sursa de finantare o constituie veniturile proprii ale bugetului local. 
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           Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                                            HUȘI, 21 noiembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,      Contrasemnează, 

     Victor  Blănariu                                         Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


