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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.80 
privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice si a valorii contractului de executie 

pentru proiectul «Reparatii terenuri de sport din cadrul Liceului Agricol "Dimitrie 

Cantemir" si parcare din cadrul Liceului Tehnologic "Ioan Corivan" din municipiul Husi »   

 

    Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere expunerea de motive privind actualizarea documentaţiei tehnico-

economice si a valorii contractului de executie pentru  proiectul «Reparatii terenuri de sport 

din cadrul Liceului Agricol "Dimitrie Cantemir" si parcare din cadrul Liceului Tehnologic 

"Ioan Corivan" din municipiul Husi » ; 

  În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , prevederile  art.71 alin.(1) 

din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene,prevederile  art. 36 alin. (2) litera b) coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

               Art.1.(1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice si a valorii 

contractului de executie pentru proiectul «Reparatii terenuri de sport din cadrul Liceului 

Agricol "Dimitrie Cantemir" si parcare din cadrul Liceului Tehnologic "Ioan Corivan" din 

municipiul Husi», dupa cum urmeaza: 

            a) valoarea totala a investitiei , actualizata, este in suma de  477.782,01 lei cu TVA 

inclus ; 

            b)valoarea actualizata a lucrarilor de constructii din contractul de lucrari este in suma 

de  477.782,01 lei cu TVA inclus. 

 

         (2) Cheltuielile  necesare realizarii proiectului «Reparatii terenuri de sport din cadrul 

Liceului Agricol "Dimitrie Cantemir" si parcare din cadrul Liceului Tehnologic "Ioan 
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Corivan" din municipiul Husi » sunt prezentate in Anexa (Deviz general) care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2.Sursa de finanţare o constituie fondurile bugetului local.  

 

          Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.     
 

 

                                                                       HUŞI, 21 martie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                  Contrasemnează, 

     Victor Blănariu                                                   Secretarul municipiului Huşi  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 


