ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126
web : www.primariahusi.ro
e-mail :primar@primariahusi.ro
Hotărârea a fost adoptată cu
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HOTĂRÂREA NR. 343
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie
“Realizare canalizare menajeră strada Dobrina din municipiul Huși”
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui;
Având în vedere :
• Referatul Biroului Tehnic - Compartiment investiţii nr.29029 din
25.10.2019 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi;
• Raportul Biroului Tehnic nr.29030 din 25.10.2019;
• Raportul Compartimentului juridic nr. 29051 din 25.10.2019;
• 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 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HG 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul -cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 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. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție
“Realizare canalizare menajeră strada Dobrina din municipiul Huși”, cu o valoare totală

a investiţiei de 116.126,02 lei cu TVA,conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Sursa de finanţare a acestui obiectiv de investiţie o constituie fondurile
bugetului local.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi.
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