
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            tel. 

0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.218   
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huşi” cod 

SMIS 117872 şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţare solicitată 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 

 

 

      Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

             Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea proiectului “Reabilitarea 

termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huşi” cod SMIS 117872 şi a cheltuielilor 

legate de proiect, finanţare solicitată în cadrul 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; 

În baza Ghidului Specific pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, 

Operaţiunea B- Clădiri Publice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

 

             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, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

             

     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.Se aprobă proiectul “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei 

municipiului Huşi” în vederea finanzării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
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Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, nr. 

apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 

 

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

Primăriei municipiului Huşi”, în cuantum de 5,492,555.71 lei (inclusiv TVA), din care 

valoarea totală eligibila a proiectului este de 4.543.473,35 lei ( inclus TVA) .         

 

             Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect în valoare de 949.082,36 lei (inclusiv 

TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi 

contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 90.869,47 lei, 

reprezentând cofinanţarea proiectului “Reabilitarea  termică/modernizare sediul Primăriei 

municipiului Huşi”. 

 

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

proiectului “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei municipiului Huşi”, pentru 

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

 

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

condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

              Art.6  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi, domnul Ciupilan Ioan să 

semeneze toate documentele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Huşi. 

 

             Art.7. Începând cu data prezentei se abroga Hotărârea Consiliului Local Huşi 

nr.191/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea termică/modernizare sediul Primăriei 

municipiului Huşi” cod SMIS 117872 şi a cheltuielilor legate de proiect, finanţare solicitată 

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. 

 

            Art.8 .Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Huşi. 

 

 



                                                                                     HUŞI, 10 iulie 2018  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,       Contrasemnează, 

        Sergiu Boeru                                             Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 
 


