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                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  14  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 245   

privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului pentru obiectivul de investiții  

“Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei minicipiului Husi”codul SMIS 

117872 in vederea continuarii implementarii proiectului urmare  realizarii 

Proiectului tehnic 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului  Managementul  Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.11867 din 12.06.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.11868 din 

12.06.2020 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului pentru 

obiectivul de investiții  “Reabilitarea termica/modernizare sediul 

Primariei minicipiului Husi”codul SMIS 117872 in vederea continuarii 

implementarii proiectului urmare a realizarii Proiectului tehnic. 

• Raportul Biroului  Managementul  Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.11869 din 12.06.2020; 

• Avizul Comisiei juridice de disciplină, pentru administrație publică 

locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze și programe economico-sociale, 

buget, finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeană, relații cu alte 

comisii locale sau organisme similar, relații externe. 

În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ; 
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În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Se aprobă bugetul proiectului pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei minicipiului Husi”codul SMIS 

117872  actualizat in urma realizarii Proiectului ethnic conform ANEXA 

          Art.2. (1) Se aprobă Valoarea totală a proiectului: 5.264.465,74 lei, din care 

valoare totala eligibilă  a proiectului este de 3.503.888,69 lei și  valoarea neeligibilă  

este de  1.760.577,05 lei. 

          (2) Se aprobă contributia proprie a UAT Municipiul Huși în proiect în valoare 

de 1.830.654,83 lei (inclus TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.760.577,05  , cât și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 70.077,78 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei 

minicipiului Husi”codul SMIS 117872 

  Art.3. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL 

nr.312/31.10.2018.  

           Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huși. 
                                                                                                                  

 

                                                                                             HUŞI  ,  18 iunie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel  Popa                                                                 Secretar general ,  

                    jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


