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    HOTĂRÂREA NR.111 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie “Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul 

transportului public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai sus(aproximativ 5,5 

km),amenajare statii de transport in comun”in cadrul proiectului integrat” Reducerea emisiilor de carbon 

in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”,  în vederea accesării unei finantari 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2:Reducerea 

emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila; 

 

             Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

              Avand in vedere: 

 Expunerea de motive privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

“Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul 

transportului public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai 

sus(aproximativ 5,5 km),amenajare statii de transport in comun”in cadrul 

proiectului integrat” Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe 

Planul de Mobilitate Urbana Durabila”,  în vederea accesării unei finantari în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei 

catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul 

specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de 

mobilitate urbana durabila; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice POR 2014-2020, Axa 

prioritara 3:Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. 

Prioritatea de investitii 4e:promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritorii,in special pentru zonele urbane,inclusiv 

promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in 

zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila; 

 Dispozitiile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice ; 

 Dispozitiile OUG 114/28.12.2018 privind salariul minim pe economie pentru 

domeniul constructiilor; 

 

                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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv 

trotuare,piste de biciclete) pe traseul transportului public(aproximativ1,7km), asfaltare trotuare 

cu exceptia celor de mai sus (aproximativ 5,5 km), amenajare statii de transport in comun” in 

cadrul proiectului integrat ”Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul 

de Mobilitate Urbana Durabila”, în vederea accesării unei finantari în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020. 

 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie  

“Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul transportului 

public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai sus(aproximativ 5,5 

km),amenajare statii de transport in comun”in cadrul proiectului integrat”Reducerea emisiilor 

de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” conform Anexei 

1 , parte integrantă a prezentei hotătâri. 

 

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect conform 

Anexei  2,  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

             Art.4. La data aprobării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.183/31.05.2018. 

 

             Art.5.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului 

Husi .   

 

                                                                                   HUŞI, 08 aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,       Contrasemnează, 

     Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


