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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.376  

privind aprobarea participării Municipiului Huși în cadrul Programului de 

finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin  promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități derulat de Administrația Fondului pentru 

Mediu precum și achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea 

accesării proiectului  

 

 

      Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere: 

• Referatul Biroului Tehnic nr. 32175 din 10.12.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.32174 

din 10.12.2021 privind aprobarea participării Municipiului Huși în 

cadrul Programului de finanțare privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localități derulat de Administrația Fondului pentru 

Mediu precum și achiziționarea serviciilor de consultanță în 

vederea accesării proiectului; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 32176 din 10.12.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 32422 din 13.12.2021  

▪ Avizul nr.291 din 27.12.2021 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr.192din 27.12.2021 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură;       
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▪ Avizul nr.198 din 27.12.2021 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ; 

▪ Avizul nr.55 din 27.12.2021 al Comisiei pentru agricultură, 

cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător; 

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

modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare prevederile 

Ordinului nr.1962 din 29.10.2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare a 

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin  promovarea 

infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, prevederile 

prevederile art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. 

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

ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. (1) Se aproba participarea Municipiului Huși în cadrul Programului 

de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 

prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localități derulat de Administrația Fondului pentru Mediu.  

             (2) Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea 

accesării proiectului în valoare totală de 74.000,00 lei fără TVA. 

              (3) Achizițiile serviciilor de consultanță se vor derula în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

            Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Huși , ing.Ioan Ciupilan, 

sa reprezinte Municipiul Huși in relatia cu Administratia Fondului de Mediu. 

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

primarul municipiului Huşi.  

 
                                                                                      HUŞI  ,  28 decembrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


