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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 10 consilieri 

 

HOTARAREA NR.116 

privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Huşi şi Agenţia 

pentru Agenda Digitală a României 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea protocolului de colaborare între 

Municipiul Huşi şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

În conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 49 din 20.05.2009 

privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza 

servicii în România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1132 din 

18.12.2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a 

României, H.G. nr. 922 din 01.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Punctului de contact unic electronic; art. 36 alin.(2) litera e) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                            HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. – (1) Se aprobă PROTOCOLUL DE COLABORARE cu Agenţia 

pentru Agenda Digitală a României, astfel cum este prezentat în Anexa, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Obiectivele acestui protocol sunt de a se stabili un cadrul procedural între 

Agenţia pentru Agenda Digitală a României şi Municipiul Huşi cu finalitatea 
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trenspunerii procedurilor şi formalităţilor care aparţin de Municipiul Huşi în 

Punctul de contact unic (PCU) electronic pentru a fi accesate de la distanţă prin 

mijloace electronice.  

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

primarul municipiului Huşi.  
 

 

                                                                 HUSI, 30 iunie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

        Aurel Caciula                                           Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 


