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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.217 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico- economici 

pentru investiţia “Reabilitare Termică/Modernizare Sediul Primăriei Municipiului Huşi” în vederea accesării 

unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 

“Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 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, pentru realizarea  reabilitării termice/modernizării 

sediului Primăriei municipiului Huşi 

 

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

         Având în vedere: 

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

Intervenţie şi a indicatorilor tehnico- economici pentru investiţia “Reabilitare Termică/Modernizare 

Sediul Primăriei Municipiului Huşi” în vederea accesării unei finanţări nerambursabile în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute 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, pentru realizarea  reabilitării 

termice/modernizării sediului Primăriei municipiului Huşi; 

           -   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa 

prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 

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

locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice; 

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

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

              În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. b) şi art.45 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de 

investiţie “REABILITARE TERMICĂ / MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI 

MUNICIPIULUI HUŞI“. 

 

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

“REABILITARE TERMICĂ / MODERNIZARE  SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

HUŞI“, 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 Huşi nr. 233/02.10.2017. 

 

            Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului 

Huşi.   
 

                                                                                     HUŞI, 10 iulie 2018  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,       Contrasemnează, 

        Sergiu Boeru                                             Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 


