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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a   18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 68 

privind  actualizarea documentatiei tehnico-economice și a contribuției locale 

pentru obiectivul de investiție  "Modernizare  străzi în municipiul Huşi" 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

 Referatul  Biroului Tehnic  nr. 4566 din 20.02.2020; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 4567 din 

20.02.2020  privind  actualizarea documentatiei tehnico-economice și 

a contribuției locale pentru obiectivul de investiție  "Modernizare  

străzi în municipiul Huşi" ; 

 Raportul Biroului Tehnic  nr.4568 din 20.02.2020; 

 Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  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 ; 

  În conformitate cu prevederile O.U.G. 114 din 28 decembrie 2018 privind 

instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-

bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene, cu modificarile si completarile ulterioare;Legii nr. 227 din 8 septembrie 

2015 – Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 220, alin. 1, art. 

220 alin. 3, art. 60 ; prevederile Ordinului 611/138/127/2019 pentru aprobarea 

modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a ,,Declaratiei 

privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta 

nominala a persoanelor asigurate”, Axa 4, pct. 1.2 si Anexa 6, s-a modificat 

coeficientul pentru Contributii Asigurari Munca de la 0,3375% la 

2,25%,confirmata de catre  Ministerul Finantelor Publice prin adresa nr. VSG-

DEX/3921/22.07.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Husi sub nr. 
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18905/22.07.2019 şi prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) 

lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

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

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ; 

 

                                                      HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art.1(1) Se aprobă  actualizarea documentatiei tehnico-economice și a 

contribuției locale pentru obiectivul de investiție  "Modernizare  străzi în 

municipiul Huşi" , după  cum urmează: 

- valoarea devizului general se modifică de la suma totala de 8.945.041,29  

lei cu TVA la suma de 8.953.437,54 lei cu TVA, conform Anexei nr.1; 

- valoarea contributiei locale a Municipiului Husi se modifică de la suma 

de 315.139 lei cu TVA la suma de 315.598,87 lei cu TVA, conform 

Anexei  nr.2; 

         (2) Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2.Sursa de finanţare o constituie  fondurile  bugetului de stat si 

bugetul local. 

              Art.3.Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr. 251 din 30.07.2019. 

              Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.   

 

 
                                                                           HUŞI  ,   27 februarie  2020 

                                                                       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel  Popa                                                                 Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 
 

 

 

 

 

 


