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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.108 
privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a valorii lucrarilor suplimentare identificate urmare 

obtinerii Avizului de Securitate la Incendiu, obtinut pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Centru 

Comunitar Integrat Municipiul Husi” si asistenta tehnica pentru dirigentie santier din cadrul 

proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, finantat in cadrul 

Programului Operational Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si 

combaterea saraciei; Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) 

aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

 Avand in vedere: 

 

 Expunerea de motive privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a valorii lucrarilor 

suplimentare identificate urmare obtinerii Avizului de Securitate la Incendiu, obtinut pentru  

obiectivul de investiţii “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” si asistenta 

tehnica pentru dirigentie santier  din cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate 

Incluziva in Husi”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020-Axa 

prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2-  Reducerea numarului 

de comunitati marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si excluziune sociala prin 

implementarea de masuri integrate;     

 Hotărârea Consiliului Local Huşi nr. 229/28.09.2017 privind aprobarea  valorii proiectului  si a 

contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Servicii 

Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, depus in cadrul Programului Operational 

Capital Uman 2014-2020- Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; 

Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati marginalizate ( non-roma) aflata in risc de 

saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate si imputernicirea persoanei 

desemnate sa semneze contractul de finantare /documentele contractului de finantare; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, muncă, 

protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeană,  relaţii cu alte consilii locale 

sau organisme similare , relaţii externe . 

        In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. “b” si art.45 alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .         
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HOTARASTE : 

 

            Art.1. Se aprobă cuprinderea in bugetul local pe anul 2019 a valorii lucrarilor suplimentare 

identificate urmare obtinerii Avizului de Securitate la Incendiu, obtinut pentru  obiectivul de investiţii 

“Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” si asistenta tehnica pentru dirigentie santier din 

cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi”, finantat in cadrul Programului 

Operational Capital Uman 2014-2020-Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; 

Operatiunea 4.2- Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflata in risc de saracie si 

excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate. 

          Art.2. Valoarea lucrarilor suplimentare identificate urmare obtinerii Avizului de Securitate la 

Incendiu, obtinut pentru  obiectivul de investiţii “Reabilitare Centru Comunitar Integrat Municipiul Husi” si 

asistenta tehnica pentru dirigentie santier  stipulate la articolul nr.1 din prezenta, sunt in valoare de 

100.248,71 lei fara TVA.  

           Art.3 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Husi .   

 

                                                                                      HUŞI, 28 martie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                    Contrasemnează, 

    Victor  Blănariu                                                           Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 


