
     ROMÂNIA 
   JUDEŢUL VASLUI 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

         735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 
tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 50  

privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale 

bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul 

“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 

Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare 

este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 

Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 

10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului 

de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii – cod SMIS 122165 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

• Referatul  Directiei Economice nr. 1132 din 13.01.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 1133 din 

13.01.2022 privind  actualizarea   creditelor de angajament pentru acţiuni 

multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 

2020-2023  pentru obiectivul  “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol 

“Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul  

Programului Operaţional  Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 

investiţiile în educaţie , şi formare,  inclusiv  în formare profesională, 

pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  

dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific  

10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi  

tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 ; 

• Raportul Directiei Economice nr. 1134 din 13.01.2022 ; 

• Avizul nr.48 din  08.02.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publica  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 
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• Avizul  nr.30 din  08.02.2022 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. 40 din 08.02.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

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

şi comerţ ; 

• Avizul nr.19 din 08.02.2022 al  Comisiei pentru invatamant, 

culte,cultură, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia 

copilului, familie; 

• Avizul nr.14 din 08.02.2022 al  Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii 

externe ; 

           În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ale Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, 

aprobate prin Ordinul M.F.P nr.1792/2002 cu modificarile si completarile ulterioare şi 

prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

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

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTARASTE : 

 

         Art.1.Se aproba  actualizarea creditelor   de angajament pentru actiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023  pentru obiectivul  

“Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp 

clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este 

accesată în cadrul  Programului Operaţional  Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în 

educaţie , şi formare,  inclusiv  în formare profesională, pentru dobândirea de 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin  dezvoltarea infrastructurilor de 

educaţie şi formare , obiectiv specific  10.2 Creşterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi  tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 

,conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. 

          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  

 

                                                                                      HUŞI  ,  10 februarie  2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                       Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


