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HOTĂRÂREA NR. 328 

privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul Programului de finantare 

privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile 

publice, derulat de Administratia fondului pentru Mediu in vederea accesarii finantarii 

proiectului “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala 

Gimnaziala Nr.1 “Mihail Sadoveanu” Husi 

 

  

 Consiliul Local am municipiului Husi, judetul Vaslui: 

 Avand in vedere: 

• Referatul Biroului Tehnic nr.26814 din 27.10.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr.26815 din 

27.10.2021 privind aprobarea participarii Municipiului Husi in cadrul 

Programului de finantare privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile publice, derulat de Administratia fondului 

pentru Mediu in vederea accesarii finantarii proiectului “Cresterea eficientei 

energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Nr.1 

“Mihail Sadoveanu” Husi; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 26816 din 27.10.2021; 

• Avizul nr. 243/27.10.2021 al  Comisiei Juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenesti; 

• Avizul nr. 166/27.10.2021 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

• Avizul nr. 162/27.10.2021 al comisiei de studii, prognoze si programe 

economic-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1548 din07.09.2021 pentru aprobarea 

Ghidului de finantare a Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, prevederile 

art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. i) si lit. k) din Ordonanta de Urgenta 

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

 In temeiul art.139 alin. (3) lit. g) si art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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HOTARASTE: 

 Art.1(1) Se aproba participarea Municipiului Husi in cadrul Programului de finantare 

privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, 

derulat de Administratia fondului pentru Mediu in vederea accesarii finantarii proiectului 

“Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala 

Nr.1 “Mihail Sadoveanu” Husi. 

  (2) Valoarea totala a serviciilor este de 312.314,00 lei fara T.V.A. 

 Art.2. Se imputerniceste primarul Municipiului Husi, judetul Vaslui, ing. Ioan 

Ciupilan, sa semneze toate actele necesare pentru intocmirea cererii de finantare si accesarii 

finantarii. 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
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