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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.15  

privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a creantei bugetare stabilita 

in sarcina UAT Municipul Husi prin Nota de Constatare 163685/23.12.2021 

pentru proiectul "Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata 

pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 123567  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr. 1907/19.01.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși 

nr.1910/19.01. privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a 

creantei bugetare stabilita in sarcina UAT Municipul Husi prin 

Nota de Constatare 163685/23.12.2021 pentru proiectul 

"Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata pe 

Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 123567  

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr .1911/19.01.2022; 

• Avizul  nr.16 din 28.01.2022 al Comisiei juridice de disciplină, 

pentru administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.07 din 28.01.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat 

al municipiului,  realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură; 

• Avizul nr.16 din 28.01.2022 al Comisiei de studii, prognoze și 

programe economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii 

publice și comerț; 

• Avizul nr.04 din 28.01.2022 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, 

relații externe. 
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    In conformitate cu : 

-prevederile  Contractul de Finantare 5397/04.05.2020 pentru proiectul" 

Reducerea emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate 

Urbana Durabila"Cod SMIS 123567  

- prevederile art.129 alin(6) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3)lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă cuprinderea in bugetul local al Municipiului Husi a sumei 

de 30.321,20 lei reprezentand creanta bugetata a UAT Municipiului Husi stabilita 

prin Nota de Constatare 163685/23.12.2021 pentru proiectul "Reducerea 

Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana 

Durabila " cod SMIS 123567  

         Art.2. Cu ducere la indeplinire se insarcineaza Primarul Municipiului Husi 

. 

 

 

                                                                                      HUŞI  ,  31 ianuarie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


