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                                                                Hotărârea a fost adoptată cu 

                                      votul  a 18 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 48  
privind aprobarea includerii în buget a sumei de 370.750,49 lei fără TVA 

reprezentând contribuția UAT Huși la cofinanțarea costurilor eligibile ale 

proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 

aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru 

perioada 01.11.2020 – 15.12.2021 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic  nr.3727 din 15.02.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 3728 din 

15.02.2021 privind aprobarea includerii  în buget a sumei de 

370.750,49 lei fără TVA reprezentând contribuția UAT Huși la 

cofinanțarea costurilor eligibile ale proiectului de investitii 

„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, 

a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările 

Vaslui , Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru 

perioada 01.11.2020 – 15.12.2021; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 3729 din 15.02.2021 ; 

• Raportul Compartimentului juridic nr. 3730 din 15.02.2021; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publica locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură ;       

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 
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         În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huși nr. 113 din 27.04.20217 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

şi a valorii cofinanţării de către Consiliul Local Huşi a proiectului “Fazarea 

proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă ,a sistemului de 

canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi  

Negreşti, judeţul Vaslui” , prevederile art.4 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare şi 

prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d), alin.(7) 

lit.n)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si 

compeltarile ulterioare ;      

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

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1.Se aprobă includerea în buget a sumei de 370.750,49 lei fără TVA 

reprezentând  contribuția UAT Huși la cofinanțarea costurilor eligibile ale 

proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 

aglomerările Vaslui , Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru 

perioada 01.11.2020 – 15.12.2021, în vederea plății , după cum urmează:  

a)  suma de 113.529,03 lei fără TVA reprezentând cheltuieli cumulate la 

data de 28.01.2021; 

b) contribuția la cofinanțarea costurilor eligibile ale proiectului aferente 

anului 2021, în valoare de 257.221,46  lei fără TVA, sume ce vor fi 

virate în contul SC Aquavas SA Vaslui în funcție de derularea 

proiectului în anul 2021, in următoarele tranșe : 

• trim.I  = 102.701,02 lei până la data de 15.03.2021 

• trim.II = 153.257,82 lei până la data de 15.06.2021 

• trim.III = 473,40 lei până la data de 15.09.2021 

• trim.IV = 789,22 lei până la data de 15.12.2021. 

        Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.   
 

 

                                                                                   HUŞI  ,  25   februarie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


