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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.41  
privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de 

învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul 

Huși,județul Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal constituite, prin 

Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri 

guvernamentale, fonduri europene nerambursabile 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Referatul Biroului Tehnic nr. 3005 din 28.01.2022  ; 

• Referatul de aprobare nr.3014 din 28.01.2022 privind  aprobarea  

cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de 

învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în 

Municipiul Huși,județul Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal 

constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din 

buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene 

nerambursabile ; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 3015 din 28.01.2022  ; 

• Avizul  nr.42  din  28.01.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.24  din  31.01.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului 

şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;      

• Avizul nr.34  din  31.01.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice  

şi comerţ ; 

             Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a 

proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu  prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 din Legea 

finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

prevederile  art. 129 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
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Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021  pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii “Anghel Saligny” coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din  fonduri  

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

                                         HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă cererea de finanţare și  devizul general pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul 

Huși,județul Vaslui”,în vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul 

național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, 

fonduri europene nerambursabile , conform Anexelor nr.1 și nr.2 care fac  parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local al 

Municipiului Huși,județul Vaslui , pentru perioada de realizare a investiţiei, 

potrivit legii. 

             Art.3. Municipiul Huși ,județul Vaslui ,   se  obliga  să  asigure  veniturile  

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 

           Art.4. Se aprobă suportarea din bugetul local al Municipiului Huși , județul 

Vaslui ,  atât a  cheltuielilor neeligibile cât şi a celor eligibile care depășesc 

valoarea maximă a fondurilor nerambursabile ce pot fi alocate pentru 

realizarea obiectivului de investiții. 

             Art.5. Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 321  din 28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții “Modernizare 

prin asfaltare străzi de interes local în  Municipiul Huși,județul Vaslui“ ,  în vederea 

finanțarii din surse legal constituite, prin   Programul  Național de Investiții “Anghel 

Saligny”. 

            Art.6. .Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.   

 

 

                                                                                      HUŞI  ,  31 ianuarie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                  Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                                  Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


