
                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.18             
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.45 din 07.09.2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliile de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie 

 În conformitate cu prevederile art.96 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 ,cu modificările şi completările ulterioare; art.36 alin.(6) lit.a) pct.1. din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

              H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. Se aprobă modificarea punctului 7 al Art.1 din Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Huşi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi, prin înlocuirea domnului Căciulă 

Aurel, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliul de 
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Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Anastasie Panu” Huşi, cu doamna consilier local 

Bucos Maricica. 

 

           Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Huşi 

nr.45 din 07.09.2016 rămân neschimbate. 

 

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

municipiului Huşi.       
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PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  
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