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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 
 

    HOTARÂREA NR.80 
privind acordul de achiziţii de bunuri şi lucrări de alimentare cu apă şi de canalizare finanţate 

din fondul de dezvoltare aferenta anului 2017 al operatorului de apă şi canal SC 

“AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Huşi  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere expunerea de motive privind acordul de achiziţii de bunuri şi lucrări 

de alimentare cu apă şi de canalizare finanţate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2017 

al operatorului de apă şi canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Huşi; 

              În conformitate cu prevederile art 3, alin. (1) şi art 8 ,alin (1) şi alin.(3), lit. a) din 

Legea cu nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata, prevederile 

art .10 alin (1) lit.b) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, 

republicata, prevederile art.7 alin.(4) şi alin.(5) din Metodologia de stabilire, ajustare sau 

modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

aprobată prin Ordinul ANRSC nr.65/2007 şi prevederile art 36 alin (2) lit .d) şi art 36 alin (6) 

lit. a) pct 14 din Legea cu nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările şi completările  ulterioare; 

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

,republicata, cu modificările şi completările  ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1. Se acorda aviz favorabil operatorului de apă şi canal SC “AQUAVAS” SA 

VASLUI, Sucursala Huşi, pentru achiziţiile de bunuri şi lucrări de alimentare cu apă şi de 

canalizare finanţate din Cota de dezvoltare aferent anului 2017 în suma de 373.000 lei fără 

TVA. 

           Art.2.Suma menţionată la art.1 va fi utilizată pentru achiziţionarea bunurilor şi 

finanţarea investiţiilor prevăzute în anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi SC “AQUAVAS” SA VASLUI, Sucursala Huşi. 

 

                                                                                 HUȘI, 07 martie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi Ioan - Alexandru                                    Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 
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