
    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 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.312 
privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii 

Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Reabilitarea termica/modernizare sediul 

Primariei municipiului Husi” codul SMIS 117872, depus in cadrul Programului Operational Regional 

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

Prioritatea de investitii 3.1”Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei din 

surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor”, 

Obiectiv specific-“Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale,cladirile publice si sistemele 

de iluminat public,indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari” 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

     Avand in vedere: 

 Expunerea de motive privind  aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si 

a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la 

proiectul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi ” 

codul SMIS 117872, depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-

2020; Axa prioritară 3- “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute 

de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1”Sprijinirea eficientei energetice,a 

gestionarii inteligente a energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, 

inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor”,Obiectiv specific-“Cresterea 

eficientei energetice in cladirile rezidentiale,cladirile publice si sistemele de 

iluminat public,indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari”. 

 Contractul de finantare nr.3299/08.10.2018 incheiat pentru realizarea proiectului 

“Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi ” codul 

SMIS 11787; 

 Ghidul solicitantului aferent Programului Operational Regional 2014-2020; Axa 

prioritară 3- “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investitii 3.1”Sprijinirea eficientei energetice,a gestionarii 

inteligente a energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in 

cladirile publice si in sectorul locuintelor, Obiectiv specific-Cresterea eficientei 
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energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat 

public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari ;  

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

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

                In conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) si (2), art. 44 alin (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                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.(1).Se aproba valoarea proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul 

Primariei municipiului Husi” codul SMIS 117872 , depus in cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020; Axa prioritară 3- “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1”Sprijinirea eficientei energetice,a gestionarii 

inteligente a energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in cladirile 

publice si in sectorul locuintelor, Obiectiv specific-Cresterea eficientei energetice in cladirile 

rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care 

inregistreaza consumuri energetice mari“, in suma totala de 5.492.555,71 lei, detaliata pe 

surse de finantare astfel: 

 

Nr.crt 
SURSE DE 

FINANŢARE 
VALOARE    ( lei) 

1 Valoarea totală a 

proiectului 

5.492.555,71 

2 Valoarea totala 

neeligibilă a proiectului 

inclusiv TVA 

949.082,36 

3 Valoarea totala  

eligibilă a proiectului 

inclusiv TVA 

4.543.473,35 

4 Contribuţia proprie, 

din care  

1.039.951,83 



5 Contribuţia proprie a 

solicitantului la 

cheltuielile eligibile 

(2%) 

90.869,47 

6 Contribuţia 

solicitantului la 

cheltuielile neeligibile 

inclusive TVA 

949.082,36 

7 Asistenta financiara 

nerambursabila 

solicitata 

4.452.603,88 

   
                  

            (2) Se aproba bugetul proiectului “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei 

municipiului Husi ” codul SMIS 117872 , conform anexei nr.1 . 

            (3) Se aproba valoarea  cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului 

“Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” in suma de 

949.082,36 lei si  contributia proprie a  Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi la 

cheltuielile eligilie ale proiectului in suma de 90.869,47 lei, respectiv 2% din valoarea 

cheltuielilor eligibile specificate la alin.(1) din prezentul articol. 

            Art.2. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata derularii 

proiectului  “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi ” codul 

SMIS 117872 pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din bugetul 

propriu al Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi. 

            (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

           Art.3 .Se împuterniceste Primarul Municipiului Husi ing.Ioan Ciupilan,  să semneze 

documentele din proiectul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului 

Husi ” codul SMIS 117872, realizate conform  contractului de finanţare nr.3299/08.10.2018 

,incheiat pentru proiectul mentionat, în numele Unitatii Administrativ Teritoriale Muncipiul 

Husi. 

          Art.4 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi .   

 
                                                                                       HUȘI, 31 octombrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                        Contrasemnează, 

           Ionel  Matei                                                      Secretarul municipiului Huși  

                       jr.Monica Dumitrașcu 


