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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 18   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.338 
privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale 

bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul  

de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a 

Municipiului Husi,judetul Vaslui” 

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

   Având în vedere : 

• Referatul  Directiei Economice nr. 29820 din 22.09.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Huşi nr. 29821 din 

22.09.2022 privind  aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni 

multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 

2022-2023  pentru obiectivul  “Reabilitarea instalatiei de incalzire 

centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui”. 

• Raportul Directiei Economice nr. 29822 din 22.09.2022 ; 

• Avizul nr.346 din 26.09.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publica  locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  nr.243 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.211 din 26.09.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

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

publice şi comerţ ; 

• Avizul nr.162 din 26.09.2022 al  Comisiei pentru invatamant, 

culte,cultură, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, 

protectia copilului, familie; 

• Avizul nr.46 din 26.09.2022 al  Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, 

relatii externe ; 
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           În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ale Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, 

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, 

aprobate prin Ordinul M.F.P nr.1792/2002 cu modificarile si completarile ulterioare şi 

prevederile  art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit.d) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

         În temeiul  art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență  

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

 

HOTARASTE : 

 

         Art.1.Se aproba  creditele  de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului 

local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023  pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi, 

judetul Vaslui”,conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre. 

          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

Municipiului Husi.  

 
                                                                                             HUŞI  ,  27 septembrie  2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 


