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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.326 

privind aprobarea participării  Municipiului Huşi în cadrul Programului de finanțare 

privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public finanţat de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , întocmirii Studiului de Fezabilitate, auditului 

energetic, expertizei tehnice, proiectului tehnic, documentaţii necesare obţinerii avizelor 

şi acordurilor, precum şi achiziţionarea serviciilor de  asistenţă tehnică şi consultanță în 

vederea accesării finanţării în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetic 

a infrastructurii de iluminat public în Municipiul Huşi, finanţat de M.M.A.P. prin 

Administraţia Fondului pentru Mediu 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

            Având în vedere: 

• Referatul  Biroului Tehnic nr. 26559  din 26.10.2021  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.  26560  din 

26.10.2021  privind aprobarea participării  Municipiului Huşi în cadrul 

Programului de finanțare privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public finanţat de Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor , întocmirii Studiului de Fezabilitate, auditului energetic, expertizei 

tehnice, proiectului tehnic, documentaţii necesare obţinerii avizelor şi 

acordurilor, precum şi achiziţionarea serviciilor de  asistenţă tehnică şi 

consultanță   în vederea accesării finanţării în cadrul Programului privind 

creşterea eficienţei energetic  a infrastructurii de iluminat public în 

Municipiul Huşi, finanţat de M.M.A.P. prin Administraţia Fondului pentru 

Mediu; 

• Raportul Biroului tehnic nr. 26561 din 26.10.2021  ;  

•  Raportul Compartimentului juridic nr.  26631 din 26.10.2021 2021; 

• Avizul nr. 241/27.10.2021 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr. 165/27.10.2021 al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură ;      

• Avizul  nr. 160/27.10.2021 al Comisiei  de studii, prognoze şi programe 

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

             În conformitate cu prevederile  Legii nr.98 /2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare , Ordinului  nr.1866 din 12.10.2021 pentru 
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aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice  a 

infrastructurii de iluminat public , prevederile  art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu art.129 

alin.(7) lit.i) si  lit.k) din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

            În temeiul art.139  alin.(3)  lit. g)  și art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

            Art.1(1) Se aprobă  participarea Municipiului Huşi în cadrul Programului de 

finanțare privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public finanţat de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , întocmirii Studiului de Fezabilitate, auditului 

energetic, expertizei tehnice, proiectului tehnic, documentaţii necesare obţinerii avizelor şi 

acordurilor, precum şi achiziţionarea serviciilor de  asistenţă tehnică şi consultanță   în 

vederea accesării finanţării în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetic  a 

infrastructurii de iluminat public în Municipiul Huşi, finanţat de M.M.A.P. prin Administraţia 

Fondului pentru Mediu. 

            (2) Valoarea totală a serviciilor  este de  177.000 lei fără TVA. 
        Art.2. Se împuternicește primarul Municipiului Huși,județul Vaslui, ing.Ioan Ciupilan, 

să semneze toate actele necesare pentru întocmirea cererii de finanţare şi accesării finanţării. 

       Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi .          

 
                                                                                                  HUŞI  ,  28  octombrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                           Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


