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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 10 consilieri 

HOTARAREA NR.29 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Husi în 

comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea anuala a 

managementului Casei de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi 

 

              Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

            Avand  în vedere : 

 expunerea de motive privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

al Municipiului Husi în comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a 

contestaţiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura 

„Alexandru Giugaru” Husi; 

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

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

  In conformitate cu prevederile art.21, art.36 alin.(1), art.37 alin.(1) si art.38 

din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificarile si completarile ulterioare; ale 

Hotărârii de Guvern nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, modelului-

cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al contractului de management, 

regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului şi 

modelului-cadru al raportului de activitate; art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu 

alin.(6) lit.a) pct.4 si art.115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

publica  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

              Art.1. - (1) Se desemneaza d-l consilier Boeru Sergiu ca reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de evaluare anuala a 
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managementului realizat in anul 2014 la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” 

Husi. 

 (2) Se desemneaza d-na consilier Giosu Georgeta ca reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Husi, in comisia de solutionare a contestatiilor la 

evaluarea anuala a managementului realizat in anul 2014 la Casa de Cultura 

„Alexandru Giugaru” Husi. 

 

             Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi 
 

                                                                            HUSI, 26 februarie 2015  
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PRESEDINTE  DE  SEDINTA,      Contrasemneaza, 

            Aurel Caciula                                        Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 


