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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.20 
pentru emiterea unui aviz privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic 

Special “Sfânta Ecaterina” Huşi în Şcoala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” 

Huşi, începând cu anul şcolar 2017-2018  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive pentru emiterea unui aviz privind schimbarea 

denumirii Liceului Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” Huşi în 

Şcoala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huşi, începând cu anul 

şcolar 2017-2018; Cererea de emitere a avizului, a Liceului Tehnologic 

Special “Sfânta Ecaterina” Huşi, transmisă cu adresa nr.104 din 

18.01.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Huşi cu nr.1459 din 

19.01.2017; 

 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.2 lit.c) din Ordonanţa nr.63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art.2, art.4 lit.i), a 2-a liniuţă, art.5 lit.a) şi c), art.6 alin.(1)  şi art.7 din Anexă la 

Ordinul MECTS nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 

denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările aduse de Ordinul MECTS nr. 

3283/17.02.2012, Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; art.36 alin.(2) litera d) coroborat cu art.36 alin.(6) litera a) 
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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; 

 

     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic: Se acordă aviz pentru schimbarea denumirii Liceului 

Tehnologic Special “Sfânta Ecaterina” Huşi în Şcoală Profesională Specială 

“Sfânta Ecaterina” Huşi, începând cu anul şcolar 2017-2018, astfel: 

 
Unitatea de învăţământ pentru 

învăţământul special 
Şcoala Profesională Specială 

Numele (nume de personalităţi ori 

evenimente istorice, politice, 

culturale sau de orice altă natură)/ 
 nr. … 

                                  Sfânta Ecaterina 

Localitatea Huşi 
Nivelul şcolarizat  PROF  SPE 
Adresa  
Tel./ fax/ e-mail 

Dobrina nr.2 
0235480847/0235480847/ sfanta_ecaterina @ yahoo.com. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  
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