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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                               cu votul a  13  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.113  

privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale 

ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 

pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa si 

canalizare menajera in Municipiul Husi” 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

• Referatul  Directiei Economice nr. 8299 din 07.04.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 8300 din 

07.04.2021  privind aprobarea  creditelor de angajament pentru 

actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , 

pentru perioada  2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii  

“Lucrari de reabilitare retele apa si canalizare menajera in  

Municipiul Husi ”; 

• Raportul Directiei Economice nr. 8301 din 07.04.2021; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publica  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură ;       

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

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

Administrativ , cu modificarile si compeltarile 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 modificarile si 

completarile ulterioare ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1.Se aprobă actualizarea  creditelor de angajament pentru actiuni 

multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada  2021-

2022 pentru obiectivul de investitii  “Lucrari de reabilitare retele apa  si 

canalizare menajera in  Municipiul Husi ”, conform Anexelor nr.1 si nr.2  care 

fac parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.   
 

 

                                                                                          HUŞI  ,   22 aprilie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

        Cristinel   Popa                                                                     Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 


