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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.300 
 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului pentru 

obiectivul de investiții “Asfaltare/reabilitare strazi (inclusiv trotuare, piste de biciclete) 

pe traseul transportului public (aproximativ 5,5km), amenajare statii de transport in 

comun” in cadrul proiectului integrat “Reducerea emisiilor de carbon bazata pe planul 

de mobilitate urbana durabila”urmare a aplicarii prevederilor OG15/2021 privind 

reglementarea unor masuri fiscal bugetare 

  

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui; 

Având în vedere: 

• Referatul de necesitate al Biroului Managementul Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr .24137 din 04.10.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.24138 din 

04.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al proiectului 

pentru obiectivul de investiții “Asfaltare/reabilitare strazi (inclusiv 

trotuare,piste de biciclete) pe traseul transportului public (aproximativ 5,5km), 

amenajare statii de transport in comun” in cadrul proiectului integrat 

“Reducerea emisiilor de carbon bazata pe planul de mobilitate urbana 

durabila”prevederilor OG 15/2021; 

• Raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr. 24139 din 04.10.2021; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.24140 din 04.10.2021 

• Prevederile OG 15/2021  privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare ; 

• Prevederile Ordinului de Ministru nr. 1336/21.09.2021;   

• Avizul nr.214 din 05.10.2021 al Comisiei juridice de disciplină, pentru 

administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.140 din 05.10.2021 al Comisiei de studii, prognoze și programe 

economico-sociale, buget, finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

• Avizul nr.31 din 05.10.2021 al Comisiei de comunicare, integrare europeană, 

relații cu alte comisii locale sau organisme similare, relații externe. 

În conformitate  prevederile OG nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal 

bugetare , prevederile Ordinului de Ministru  al M.D.L.P. nr.1336 din 21.09.2021 pentru 
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aprobarea Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru 

contractele de achizitie publica , art.129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

HOTĂRĂȘTE : 

 

             Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete)pe traseul 

transportului public(aproximativ 5,5km),amenajare statii de transport in comun” in cadrul 

proiectului integrat “Reducerea emisiilor de carbon bazata pe planul de mobilitate urbana 

durabila”urmare  a aplicarii prevederilor OG15/2021 privind reglementarea unor masuri 

fiscal bugetare.conform Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Se aprobă Descrierea Sumară actualizata a investiţiei “Asfaltare/reabilitare 

strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete)pe traseul transportului public(aproximativ 

5,5km),amenajare statii de transport in comun” in cadrul proiectului integrat “Reducerea 

emisiilor de carbon bazata pe planul de mobilitate urbana durabila”urmare  a aplicarii 

prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.propusa a fi 

realizată prin proiect conform Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza Primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                                                           HUŞI  ,  06 octombrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                           Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 


