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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 
 

                                      HOTARAREA NR.47 

privind acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii Consiliului Local Husi la 

finantarea concursului national “Rock’n’Liceu” organizat de Colegiul National “Cuza-

Voda” Husi in cadrul programului numit “Sa stii mai multe! Sa fii mai bun” 

 

    Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

           Avand în vedere: 

 expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu in vederea participarii 

Consiliului Local Husi la finantarea concursului national “Rock’n’Liceu” organizat de 

Colegiul National “Cuza-Voda” Husi in cadrul programului numit “Sa stii mai multe! Sa 

fii mai bun”. 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, 

finante, privatizare, servicii publice si comert; 

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

protectie sociala, protectia copilului, familie. 

 raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii 

locale sau organisme similare, relatii externe. 

            In baza Acordului de parteneriat nr.19923 din 24.01.2013 privind colaborarea 

dintre Colegiul National “Cuza-Voda” Husi in calitate de coordonator si Primaria 

Municipiului Husi in calitate de partener, in vederea organizarii si desfasurarii de 

activitati extrascolare si extracurriculare din cadrul programului numit “Sa stii mai multe! 

Sa fii mai bun” precum si promovarea tinerelor talente prin concursul national 

“Rock’n’Liceu” organizat de Colegiul National “Cuza-Voda” Husi in perioada 04-05 

aprilie 2013. 

    In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) coroborat cu art.36 alin.(7) lit.a), 

art.45 alin.(2) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

             Art. 1. Se acorda avizul favorabil de principiu privind participarea Consiliului 
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Local Husi la finantarea concursului national “Rock’n’Liceu” organizat de Colegiul 

National “Cuza-Voda” Husi in cadrul programului numit “Sa stii mai multe! Sa fii mai 

bun” care se va desfasura in perioada 04-05 aprilie 2013. 

 

           Art.2. Se aproba cuprinderea in bugetul local aferent anului 2013 a sumei de 

10.000 lei cu aceasta destinatie. 

 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

                                                                                 HUSI, 28 februarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              Contrasemneaza, 

         Cătălin Ţocu                                                Secretarul municipiului Huşi  

               jr.Monica Dumitraşcu 

 
 


