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    HOTĂRÂREA NR.07 
privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1655,54 mii lei 

inregistrat la 31.12.2020, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare buget local 2021 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

             Avand in vedere: 

• Referatul Directiei Economice nr. 227 din  05.01.2021   ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 228 din 

05.01.2021  privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de  

1655,54  mii  lei inregistrat la 31.12.2020  , ca sursa de finantare  a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2021; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.229 din 05.01.2021; 

• 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, 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. (1) Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de 1655,54  mii 

lei  inregistrat la 31.12.2020   ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare in vederea decontarii sumelor aferente obiectivelor de investitii si 

proiectelor FEN ( I+II): 

      I.Proiecte  cu finantarea din  fonduri externe nerambursabile 

        aferente cadrului financiar 2014-2020 , total                              1204,12 mii lei  

         din care: 

•  “ Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, 
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Cod SMIS 102.220 depus in cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: 

Incluziunea sociala si combaterea saraciei; 

Operatiunea 4.2: Reducerea numarului de comunitati 

marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si 

excluziune sociala prin implementarea de  

masuri integrate, total                                                             12,91 mii lei  

          din care: 

               -Municipiul Husi                                                      7,96  mii lei 

               -Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu”                       4,95 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”   

( Contract de finantare 356/06.06.2019)                                222,68  mii lei  

• Reabilitare termica/ modernizare sediul 

Primariei Municipiului Husi  - cod SMIS 117872 

accesat in cadrul POR 2014-2020 Axa prioritara 3 

(Contract finantare 3299/08.10.2018)                                      904,85 mii lei  

• Implementarea solutii informatice integrate 

pentru simplificarea procedurilor administrative 

in cadrul Primariei Husi – cod SIPOCA 829, cod SMIS 

136134 accesat in cadrul  POCA 2014-2020 ( Contract 

finantare 525/02.07.2020 )                                                        63,68 mii lei  

 

   II.Obiective de investitii, total                                                        451,42 mii lei  

• Realizare retea de alimentare  cu apa strada 

Dobrina din Municipiul Husi ( Contract 15051 din  

23.07.2020)                                                                              74,08 mii lei  

• Realizare canalizare menajera strada Dobrina din  

Municipiul Husi ( Contract 15051 din 23.07.2020)                        73,28 mii lei  

• Documentatia PUZ – Construire bază  sportivă  tip 1 str. 

Ciprian Porumbescu nr.44 – Municipiul Husi 

( Contract nr.24772 din 02.12.2020).                                             15,0 mii lei  

• Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor 

Tronson II Municipiul Husi ( Contract nr.17927  

din 02.09.2020)                                                                              15,0 mii lei  

• Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu din  

Municipiul Husi( Contract nr.10870 din  28.05.2020                     10,11  mii lei  



• SF. Reabilitare strada Capitan Carp din  

Municipiul Husi( Contract 18506 din 09.09.2020)                          50,54 mii lei  

• Modernizare prin asfaltare strada Pavel Țacu din  

Municipiul Huși( contract 10624 din 26.05.2020)                         137,28 mii lei  

• Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi 

( contributie locala)  

( Contract proiectare si executie lucrari  

  nr.11673 din 05.05.2019)                                                             76,13 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 2021 . 

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

municipiului Husi . 
 

 

                                                                                            HUŞI, 28 ianuarie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate 

, 

         Radu  Bobârnat                                                              Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


