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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.74 
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, prevederile Ordinului ministrului 

educatiei nationale nr.3160 din 01.02.2017 pentru modificarea si completarea 

Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din 

unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul M.E.N. nr.4619/2014 si ale 

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 aproba modificarea punctului 1 al Art.1 din Hotararea Consiliului Local 

al Municipiului Husi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor 
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Consiliului Local al Municipiului Huşi în Consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi, si va avea urmatorul continut: 

 

“1.Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Husi  

 Domnul consilier Boeru Sergiu  

 Domnul consilier Trifan Bogdan” 

 

 Art.2. Se aproba modificarea punctului 3 al Art.1 din Hotararea Consiliului Local 

al Municipiului Husi 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, si va avea urmatorul continut: 

 

“3.Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Husi  

  Doamna consilier Catargiu Liliana Ecaterina” 

 

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

nr.45 din 07.09.2016, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi 

nr.18 din 26.01.2017, rămân neschimbate. 

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

municipiului Huşi.          
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PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Maricica Bucos                                                     Secretarul municipiului Huși  
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