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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.324 
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului si a părții cota de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale 

proiectului  
 

 

 

       Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

      Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic nr.29768 din 22.09.2022   ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 29770 din 

22.09.2022  privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE 

pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată  din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului si  a părții cota de co-finanțare a 

cheltuielilor eligibile ale proiectului ; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.29772 din 22.09.2022; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.29892 din 

23.09.2022; 

▪ Avizul nr.332 din 26.09.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.232 din 26.09.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură ;  

▪ Avizul nr.201 din 26.09.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ; 
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Analizând: 

- Documentația tehnico-economică a investiției înregistrată la Primăria 

municipiului Husi cu nr. 26405  /23.08.2022, transmisă de Aquavas S.A. 

cu adresa nr. BG5833/ 22.08.2022. 

- Avizul CTE al Aquavas S.A. nr. 14/11.08.2022. 

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare 

cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Prevederile Statutului ADI - APC Vaslui; 

           În temeiul prevederilor art.89 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. 

(7) lit.n), art.136 alin (3) lit a), art.196 alin (1) lit a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru obiectivul de 

investiţie „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţie „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, conform Anexei nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă valoarea totală a investiției aferente municipiului Husi 

în valoare de 9.774.467 Euro, exprimată în prețuri curente fără TVA. 

Art.4.Se aprobă participarea cu 2% la co-finanțarea cheltuielilor 

eligibile ale proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014-2020”, în valoare de 183.760 

Euro - prețuri curente fără TVA, sumă care urmează a fi eșalonată pe perioada 

de implementare a contractelor de lucrari. 

         1euro = 4,9462 lei  

NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

    mii lei mii euro 

I Valoarea totală a proiectului, 57.387,784 11.602,399 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0,000 0,000 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 48.346,466 9.774,467 

c. TVA 9.041,318 1.827,932 

  Co-finanțare 94% 45.445,678 9.187,999 

II Contribuţia proprie în proiect, 908,914 183,760  



a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile 
0,000 0,000 

b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

eligibile 
908,914 183,760 

III TVA 9.041,318 1.827,932 

IV 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
47.437,553 9.590,707 

 
 

       Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .    

 
                                                                                               HUŞI  ,  27 septembrie  2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


