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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.113 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii cofinanţării de către Consiliul 

Local Huşi a proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă ,a 

sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti, 

judeţul Vaslui” 

 

            Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui;     

      

             Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

valorii cofinanţării de către Consiliul Local Huşi a proiectului “Fazarea 

proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 

canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi 

Negreşti, judeţul Vaslui”, Adresa nr.177/04.04.2017 prin care SC 

“AQUAVAS” S.A. Vaslui înaintează Indicatorii tehnico-economici ai 

Proiectului “Fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă ,a 

sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, 

Huşi şi Negreşti, judeţul Vaslui”; 

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

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

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

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

              În  conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36, alin.2, lit.d),alin.6,lit.a) 

pct. 14 şi art.115 alin(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1. Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Fazarea proiectului 

reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de 

epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti, judeţul Vaslui”, aferenţi UAT 

Huşi conform anexei la  prezenta hotărâre. 

          Art.2. Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Local Huşi aferenta proiectului 

“Fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 

canalizare şi a staţiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti, judeţul 

Vaslui”,în cuantum de 707.417 lei, fără TVA. 

          Art.3. Se aprobă includerea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a Municipiului 

Huşi a sumelor prevăzute la art.2 din prezenta  hotărâre. 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezenţei hotărâri se însărcinează 

Primarului Municipiului Huşi prin aparatul propriu de specialitate. 

 

 

                                                                                     HUŞI, 27 aprilie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,               Contrasemnează, 

      Sergiu Boeru                                                    Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


