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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.130   
privind repartizarea sumei de 110.000 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Huşi nr.57 din 07.09.2016 
 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  Expunerea de motive privind repartizarea sumei de 110.000 lei 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr.57 

din 07.09.2016; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

 Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ. 

 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, republicata, modificată şi completată, ale art.36 alin.(2) 

lit.b) din Legea 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. Suma  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi 

nr.57 din 07.09.2016 privind  avizul de principiu în vederea susţinerii financiare cu 

suma de 110.000 lei a unor lucrări solicitate de Episcopia Huşilor, în vederea 
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efectuării unor lucrări la o parte din parohiile municipiului, se repartizează după 

cum urmează: 

a)  Parohia ,,Sf.Ilie” suma de 10.000 lei, pentru instalare sistem de 

antiefracţie şi supraveghere video; 

b)  Parohia ,,Înălţarea Domnului” suma de 10.000 lei, pentru instalare 

sistem de antiefracţie şi supraveghere video; 

c)  Parohia ,,Sf. Toma” din municipiul Huşi suma de 10.000 lei pentru 

continuarea lucrărilor de dezvoltare la biblioteca parohială şi casa socială; 

d)  Parohia ,,Sf. Toma” pentru începerea lucrărilor de construire a bisericii 

,,Sf. Apostol Andrei” din cartierul Dric 3 din municipiul Huşi suma de 

30.000 lei;  

e)  Parohia  Dobrina pentru continuarea lucrărilor la pictarea Bisericii ,, 

Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavriil” suma de 50.000 lei. 

 

        Art.2. Sursa de finanţare o constituie veniturile proprii ale bugetul local. 

 

        Art.3.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
 

                                                                                       HUŞI, 25 mai 2017  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

             Radu  Bobârnat                                       Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 
 


