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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.56  

privind emiterea acordului favorabil in vederea inchirierii unor spatii din cadrul 

Colegiului National “Cuza-Voda” Husi si din cadrul Colegiului Agricol ”Dimitrie 

Cantemir” Husi, Asociatiei “Mihai Ralea” Husi  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui. 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind emiterea acordului favorabil in vederea 

inchirierii unor spatii din cadrul Colegiului National “Cuza-Voda” Husi 

si din cadrul Colegiului Agricol”Dimitrie Cantemir” Husi, Asociatiei 

“Mihai Ralea” Husi . 

 raportul de avizare al Comisiei juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti ; 

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

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

           In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu art.36 

alin.(6) litera a) pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 

 In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

H O T A R A S T E: 

  Art.1. – Se aproba emiterea acordului in vederea inchirierii de catre 

Asociatia “Mihai Ralea” Husi, pentru anul scolar 2014-2015, a unor spatii dupa 

cum urmeaza: 

a) doua sali de curs in vederea desfasurarii activitatii didactice in cadrul 

Colegiului National “Cuza-Voda” Husi, strada M.Kogalniceanu nr.11. 
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b) un spatiu cu destinatia de sediu administrativ si o sala de curs in cadrul 

Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, din strada I.A.Anghelus 

nr.6. 

      Art.2.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri, se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 

                                                                             HUSI, 27 martie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

          Liviu Iacob                                                     Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 

 

 


