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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18 consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.319  
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru „Construire locuințe 
pentru tineri în Municipiul Husi”, proiect depus în cadrul PNRR, Componenta C10 
Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 

 
 

             Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui; 
            Având în vedere: 

• Referatul compartimentului de specialitate nr. 28497 din 12.09.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.28498/12.09.2022 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru: „Construire 
locuințe pentru tineri în Municipiul Husi”, proiect depus în cadrul PNRR, 
Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europenă și Relații 
Internaționale nr.28499 din 12.09.2022; 

• Raportul Biroului Tehnic nr.28500 din 12.09.2022; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.28684/13.09.2022; 

• Avizul nr.327 din 14.09.2022 al Comisiei juridice de disciplină, pentru 
administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și 
libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.227 din 14.09.2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 
urbanism,administrarea domeniului public si privat al municipiului ,realizarea 
lucrarilor publice,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

• Avizul nr.196 din 14.09.2022 al Comisiei de studii, prognoze și programe 
economico-sociale, buget, finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

• Avizul nr.157 din 14.09.2022 al Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, 
tineret, turism, sanatate,munca,protectie sociala,protectia copilului,familie; 

• Avizul nr.42 din 14.09.2022 al Comisiei de comunicare, integrare europeană, 
relații cu alte comisii locale sau organisme similare, relații externe. 

   În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
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  În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 .Se aprobă proiectul „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi”, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR, Componenta 10, apelul de proiecte 

PNRR/2022/C10 - derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a investitiei „Construire locuințe pentru tineri în 

Municipiul Husi”, in suma de 3.854.870 euro fără TVA, echivalentul 18.976.368,55 lei  fără 

TVA, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.3 .Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de către Municipiul Husi pentru 

proiectul „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi” este suma de 3.854.870 euro 

fără TVA, echivalentul 18.976.368,55 lei fără TVA – având în vedere cursul stabilit în Ghid 

– 1 euro = 4,9227 lei. La această sumă se adaugă valoarea stațiilor de reîncărcare, de  

250.000 euro  fara TVA ,  respectiv 1.230.675,00 lei fără TVA. 

 

           Art.4.Se aproba valoarea totala a proiectului in suma de 4.104.870 euro fara TVA 

, echivalentul a 20.207.043,55 lei fara TVA . 

 

 Art.5.Se vor asigura toate resursele financiare necesare finanțării cheltuielilor 

neeligibile. De asemenea, se vor asigura toate resursele financiare necesare 

implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor prin 

intermediul PNRR, Componenta 10 Fondul local. 

 

Art.6.Se aprobă suportarea cheltuielilor conexe care pot interveni în derularea 

proiectului „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi”, cheltuieli fără de care 

proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din program. 

 

Art.7. Se aprobă amplasarea a 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și 

asigurarea cheltuielilor privind punerea în funcțiune. 

 

Art.8.Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, prezentată în Anexa nr. 2, 

parte integrantă din prezenta. 

 

 



Art.9.Se aprobă Planul integrat de acțiune, prezentat în Anexa nr. 3, parte 

integrantă din prezenta. 

 

Art.10.Se împuternicește Primarul  Municipiului Husi, Ing. Ioan Ciupilan  să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Husi. 

 

Art.11.Incepand cu data prezentei Hotararea Consiliului Local Husi 

nr.158/23.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru 

„Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi ”,  proiect depus în cadrul PNRR, 

Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, se abroga. 

 

         Art.12 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huși. 

 
 

                                                                                                        HUŞI  ,   15 septembrie  2022                                                                            
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                     Contrasemnează pentru legalitate , 
          Matei Ionel                                                                                          Secretar general ,  
                               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


