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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.286 
privind aprobarea documentatei tehnico-economica pentru investitia „Reabilitare, 

modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi” 

 

 

             Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

           Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea documentatei tehnico-economica 

pentru investitia „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi” ; 

           În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat 

cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes 

public sau social a O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - 

S.A, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,prevederile  art. 

36  alin. (2) litera b)  coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a 

municipiului Husi  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.30/26.02.2015; 

 În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1. Se aprobă documentatia tehnico – economica faza Documentatie de Avizare a 

Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare, si dotare 

cinematograf Dacia din municipiul Husi”, cu o valoare totală  de  11.189.546,31 lei cu TVA inclus, 

din care: 

 bugetul de stat                                           9.464.654,55 lei  

 bugetul local al municipiului Husi           1.724.891,76 lei ;  

 

conform  Devizului general prezentat  în  Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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          Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, 

modernizare, si dotare cinematograf  Dacia din municipiul Husi”, conform Anexei nr. 2 care face 

parte   integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Sursa de finanţare o va  constitui veniturile bugetului de stat  prin Compania Naţională 

de Investiţii Bucureşti si veniturile proprii ale  bugetului local al Municipiului Husi.  

 

         Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi.   
 

 

 

                                                                                                  HUȘI, 01 octombrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ ,                       Contrasemnează, 

      Ionel Matei                                                                    Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 


