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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 
 

    HOTARÂREA NR.191 
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod 

SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari 

 

       Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                 Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea proiectului “Reabilitarea 

termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872  si a cheltuielilor legate 

de proiect, finantare solicitata in cadrul cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de 

investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari; 

In baza Ghidului Specific pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B- 

Clădiri Publice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

          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 aproba proiectul “Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului 

Husi” în vederea finanzării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, propritatea de investitii 3.1, operatiunea B, nr. apelului de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 

 

             Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea  termica/modernizare sediul 

Primariei municipiului Husi”, în cuantum de 5,492,555.71 lei (inclusiv TVA), conform anexei. 

 

               Art.3.Se aprobă contributia proprie în proiect în valoare de 947,297.34 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,  cât si contributia  de 2% din 
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valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 90,905.17 lei, reprezentând cofinantarea proiectului 

“Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi”  . 

 

              Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi”, pentru 

implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din bugetul local. 

 

               Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

conditiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

               Art.6 .Se împuterniceste  Primarul Municipiului Husi, domnul Ciupilan Ioan  să semeneze 

toate documentele  necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Husi . 

 

                Art.7. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului 

Husi . 

 
                                                                                               HUȘI, 22 iunie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                 Contrasemnează, 
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                jr.Monica Dumitrașcu 

 


