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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  13  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.03 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 391,08 mii lei inregistrat la 

31.12.2019, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2020  

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

             Avand in vedere: 

 Referatul Directiei Economice nr.  582 din 13.01.2020   ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 583  din 13.01.2020 

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de  391,08  mii  lei 

inregistrat la 31.12.2019 , ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare buget local 2020; 

 Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 584  din 13.01.2020 ; 

 Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

             In conformitate cu prevederile  Legii privind finantele publice locale, actualizata, nr.273 

din 29.06.2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006, prevederile art.129 alin.(2) lit.b) 

coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

           În temeiul art.139  alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 

privind Codul  Administrativ;  

 

     HOTARASTE : 

 

          Art.1. (1) Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de  391,08  mii lei inregistrat 

la 31.12.2019   ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in vederea decontarii 

sumelor aferente obiectivelor de investitii si proiectelor: 

  “ Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, 

depus in cagrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: 

Incluziunea sociala si combaterea saraciei; 

Operatiunea 4.2: Reducerea numarului de comunitati 
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marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si 

excluziune sociala prin implementarea de  

masuri integrate, total                                                             58,28 mii lei  

          din care: 

               -Municipiul Husi                                                      54,1  mii lei 

               -Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu”                       4,18 mii lei 

 

 “Introducerea de sisteme informatice pentru 

Optimizarea proceselor in municipiul Husi” 

Cod SMIS 128787 accesat in cadrul  

POCA 2014-2020 cerere de proiecte POCA 471/2/1 

(CP 12/2018 pentru regiunile mai  

putin dezvoltate) “Fundamentarea deciziilor 

planificare strategica  si masuri de  

simplificare pentru cetateni la nivelul  

administratiei publice locale din  

regiunile mai putin dezvoltate”                                                24,95 mii lei  

 

 Studiu fezabilitate – Modernizare si  

eficientizare iluminat public in  

municipiul Husi , judetul Vaslui                                             34,82 mii lei  

 

 Lucrari pentru asigurarea securitatii la 

Incendiu Centru Comunitar Integrat 

Municipiul Husi                                                                    113,73 mii lei  

 

 Lucrari reabilitare retele de canalizare 

si de apa potabila in municipiul Husi                                       27,35 mii lei  

 

 Expertiza tehnica a cladirii 

Casa Moruzi                                                                               5,6 mii lei  

 

 Expertiza tehnica a cladirii Dispensar 

Casa Ralea din Municipiul Husi                                               7,98 mii lei  

 

 Studiu Fezabilitate Construire Centru  

Multifunctional in ZUM.3.Dric                                             33,21 mii lei  

 

 Studiu Fezabilitate Construire   

Teatru de Vara zona Recea                                                     17,85mii lei  

 

 Documentatii de avizare a lucrarilor de 

Interventii Scoala Corni                                                         44,1 mii lei  

 

 Studiu Fezabilitate lucrari de infrastructura  

Stradala Dric2 si Dric 3                                                          23,21 mii lei  



 

     (2) Sumele specificate la alin. (1) vor fi incluse in bugetul local, respectiv in lista de investitii 

ce va fi aprobata  pentru anul 2020 . 

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

Husi . 

 

 

                                                                                        HUŞI, 17 ianuarie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

            Gabriela Matei                                                            Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 


