
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  

                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 10 consilieri 

 

HOTARAREA NR.70 

                   privind aprobarea infiintarii funcţiei de administrator public 
              la nivelul municipiului Husi 

 
 

Consiliul local al municipiului Husi, judeţul Vaslui; 
 

Avand in vedere: 
 expunerea de motive privind aprobarea infiintarii functiei de 

administrator public la nivelul municipiului 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 de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 
In conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
In temeiul  art. 36 alin. 2 lit."a"coroborat cu art. 36, alin.3 lit."b" si ale art. 

45, alin. 1, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E: 
 

          Art.1 . Se aproba infiintarea functiei de administrator public la nivelul 
municipiului Husi, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate. 

 
           Art.2 .Se aproba modificarea anexei nr. 1 si nr. 2 ale H.C.L. nr. 

8/10.07.2012 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, in sensul completarii 
Organigramei si a Statului de Functii, cu un post de”Administrator Public”. 
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          Art.3 .Numirea in functie a administratorului public se face de catre 
primarul municipiului Husi, in  baza Regulamentului de organizare si desfasurare a 
concursului de administrator public, prevazut in anexa nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

 
           Art.4. Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Local al 

municipiului Husi, in Comisia de concurs pentru selectarea administratorului 
public la nivelul municipiului Husi, domnii consilieri: Birsan Constantin, Murgulet 
Jan Cosmin,Rotariu Nicoleta, Tocu Catalin ; 

 
            Art.5 .Se desemneaza ca reprezentanti ai Consiliului Local al 

municipiului Husi, in Comisia de solutionare a contestatiilor, domnii 
consilieri:Giosu Georgeta, Catargiu Liliana-Ecaterina, Iacob Ioan, Filip Cosmin 
Adrian; 

 
        Art.6. Se aproba Contractul de management incheiat cu primarul 

municipiului Husi,  prevazut in anexa nr.2 la prezenta hotarare si face parte 
integranta a acesteia. 

 
          Art.7 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului   Husi. 
 

 

                                                                           HUSI, 25 octombrie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   Contrasemneaza, 

     Cătălin Ţocu                                                          Secretarul municipiului Huşi  
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