
                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.142  
privind cofinanţarea locală a investiţiei “Extindere conducta de distribuţie în municipiul 

Huşi, judeţul Vaslui, pe strada Huşi –Iasi, pentru alimentarea cu gaze naturale a 

blocurilor de locuinţe ANL “ şi transferul acesteia la data finalizării cu titlu gratuit în 

patrimoniul SC GAZ EST SA  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind cofinanţarea locală a investiţiei “Extindere 

conducta de distribuţie în municipiul Huşi, judeţul Vaslui, pe strada Huşi –

Iasi, pentru alimentarea cu gaze naturale a blocurilor de locuinţe ANL“ şi 

transferul acesteia la data finalizării cu titlu gratuit în patrimoniul SC GAZ 

EST SA; 

 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; 

 Raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.151 alin.(2) din 

Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art. 36 alin.(2) litera d) coroborat cu alin.(6) lit.a) 

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

modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
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            Art.1. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a investiţiei “Extindere conducta de 

distribuţie în municipiul Huşi, judeţul Vaslui, pe strada Huşi –Iasi, pentru alimentarea cu 

gaze naturale a blocurilor de locuinţe ANL“, astfel: 

a) 50.064,82 lei cu TVA inclus, contribuţia Municipiului Huşi; 

b) 36.627,87 lei cu TVA inclus, contribuţia SC GAZ EST SA VASLUI. 

 

            (2) Taxa de racordare şi acord acces la sistemul de distribuţie va fi suportată din 

bugetul local al Municipiului Huşi, valoare ce va fi comunicată ulterior de către 

operatorul de servicii. 

 

            Art.2. Se aprobă Contractul de cofinanţare dintre Municipiul Huşi şi SC GAZ 

EST SA VASLUI, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

              Art.3. Municipiul Huşi consimte la intrarea în patrimoniul SC GAZ EST SA 

VASLUI, cu drept de proprietate şi în mod gratuit, a obiectivului rezultat în urma 

realizării investiţiei, din momentul finalizării acesteia. 

 

             Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi, domnul ing.Ioan Ciupilan, 

să semneze contractul de cofinanţare locală a investiţiei “Extindere conductă de 

distribuţie în municipiul Huşi, judeţul Vaslui, pe strada Huşi –Iași, pentru alimentarea cu 

gaze naturale a blocurilor de locuinţe ANL “şi transferul acesteia la data finalizării cu 

titlu gratuit în patrimoniul SC GAZ EST SA.   

 

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

municipiului Huşi.   

 
 

                                                                                                 HUŞI, 25 mai 2017  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,               Contrasemnează, 

             Radu Bobârnat                                               Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


