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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  13   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.229 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.80 din 07.03.2018 

privind  acordul de achiziţii de bunuri şi lucrări de alimentare cu apă şi de canalizare 

finanţate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2017   al operatorului de apă şi canal SC 

“AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Huşi  

 

    Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere: 

 expunerea de motive  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.80 din 07.03.2018 privind  acordul de achiziţii de bunuri şi lucrări de 

alimentare cu apă şi de canalizare finanţate din fondul de dezvoltare aferenta anului 

2017   al operatorului de apă şi canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala 

Huşi ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

            În conformitate cu prevederile art 3 , alin. (1)  şi art 8 ,alin  (1) şi alin.(3), lit.  a)  din Legea 

cu nr 51/2006 privind serviciile comunitare  de utilităţi publice, republicata,  prevederile  art .10 alin 

(1) lit.b)  din Legea serviciului de alimentare cu  apă şi canalizare  nr.241/2006, republicata , 

prevederile art.7 alin.(4)  şi alin.(5) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a 

preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare aprobată prin 

Ordinul ANRSC nr.65/2007  şi prevederile   art 36 alin (2) lit .d) şi art 36  alin (6)  lit. a)  pct 14  din 

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

completările  ulterioare; 

            În   temeiul  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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.80 din 

07.03.2018 privind  acordul de achiziţii de bunuri şi lucrări de alimentare cu apă şi de canalizare 

finanţate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2017   al operatorului de apă şi canal SC 

“AQUAVAS” SA  VASLUI – sucursala Huşi . 
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           (2) Modificarea constă  în renunțarea la următoarele  bunuri: Nișă  chimică  epurare în sumă  

de 40.000 lei ,  Distilator SEAU în sumă  de 13.600 lei,  Multimetru digital în sumă de 3.200 lei și 

înlocuirea cu autoturism Logan MCV BLACK &WHITE în suma de 56.800 lei, conform Anexei  

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre . 

           (3) Valoarea totală  rămâne neschimbată. 

            

           Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi  şi SC “AQUAVAS” SA VASLUI , Sucursala Huşi . 

 

 

                                                                                        HUŞI ,  31 iulie  2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                           Contrasemnează,  

         Sergiu Boeru                                                   Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 


