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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 13 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.348  

privind acordarea unui aviz de principiu in vederea demararii formalitatilor 

procedurale legale necesare infiintarii Teatrului Municipal "CONSTANTIN 

CODRESCU" Huși 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, județul Vaslui; 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare nr.33515 din 19.10.2022 al carui semnatari 

sunt: d-nul Romila Claudiu, dna Patrascu Luiza si dna Toma 

Catalina Tania, consilieri locali în cadrul Consiliului Local al 

municipiului Huși; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr .33530 

din 19.10.2022; 

• Avizul nr.359 din 25.10.2022 al Comisiei juridice și de 

disciplină, pentru administrație publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;  

• Avizul nr.165 din 25.10.2022 al Comisiei pentru Invățământ, 

culte,cultura, tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, 

protecția copilului, familie; 

      În conformitate cu prevederile art. 3, lit.b), art.4, art. 5, alin. (2), 

art 8 alin. (3) și alin. (5), art. 18 și art. 20 din O.G. nr. 21/2007 privind 

instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 

desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și 

completările ulterioare; prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

442/1994, privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de 

importanță județeană, ale municipiului București și locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; prevederi le O.G. nr. 9/1996 privind 

îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură 

finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau 

de la bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr.  

189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
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salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și lit.d), 

coroborat cu alin.(7) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

  În temeiul prevederilor art.139 alin.(2) si art.196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :  

 

     Art.1.Se aprobă acordarea unui aviz de principiu in vederea 

demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului 

Municipal "CONSTANTIN CODRESCU" Huși. 

 

           Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huși . 

 
 

                                                                                         HUŞI, 27 octombrie  2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

          Matei Ionel                                                                         Secretar general,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


