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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.101 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 

corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”, în vederea accesării unei finantari în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 

Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii 

 

 

             Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

         Avand in vedere: 

• Expunere de motive privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp 

clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”, în vederea accesării unei 

finantari în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 

educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii ; Prevederile  

Ghidului Solicitantului  - Conditii Specifice POR 2014-2020,  Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 

educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 

competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii; Dispozitiile HG 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
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tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

• 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  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ; 

• 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; 

                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 ; 

                    

HOTARASTE : 

 

Art .1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea, modernizarea 

şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol 

“Dimitrie Cantemir”, în vederea accesării unei finantari în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020. 

 

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

“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp 

clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”, conform Anexei 1 , parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

 

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

conform Anexei  2,  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

           Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

municipiului Husi .   

 

 

                                                                                          HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  



                    jr.Monica Dumitrașcu 


