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HOTĂRÂREA NR.167 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
privind  acordarea unui aviz de principiu pentru  aprobarea realizarii de documentatii in 

vederea accesarii unei finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, 

Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 

în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, 

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, pentru realizarea 

reabilitarii termice/modernizarii corpului de cladire A1 al Colegiului Agricol “Dimitrie 

Cantemir “ Husi, situat in strada Mihail Kogalniceanu nr.17 Husi 
 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 
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             Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu pentru 

aprobarea realizarii de documentatii in vederea accesarii unei finantari in 

cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 

“Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a 

celor care înregistrează consumuri energetice mari, pentru realizarea 

reabilitarii termice/modernizarii corpului de cladire A1 al Colegiului Agricol 

“Dimitrie Cantemir “ Husi, situat in strada Mihail Kogalniceanu nr.17 Husi; 

 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 de comunicare, integrare europeană, relaţii 

cu alte consilii locale sau organisme similare, relaţii externe; 

             In baza Ghidului Solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor in 

cadrul apelurilor de proiecte POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1) si 

POR/2016/3/3.1/B/1/BI (Cod nr. POR/106/3/1) Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranzitiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea 

eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul 

locuintelor, Operatiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 

(POR) 2014-2020, precum si a prevederilor Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala 

a Municipiulu Husi cu Orizontul de Timp2014-2020 ; 

              In conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) si (2), art. 44 alin (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.b) si art.45 alin.(2) lit.d) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

     HOTARASTE: 

 

         Art.1. (1) Se aproba acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea realizarii de 

documentatii in vederea accesarii unei finantari in cadrul Programului Operational 

Regional 2014-2020, Axa prioritara 3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 



infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv 

Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 

sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari, pentru realizarea reabilitarii termice/modernizarii corpului de cladire A1 al 

Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir “ Husi, situat in strada Mihail Kogalniceanu  

nr.17 Husi. 

          ( 2) Se aproba cuprinderea in bugetul local 2017 a sumelor necesare estimate in 

suma de 157.318,00 lei inclus TVA, pentru achizitionarea /realizarea documentatiilor 

tehnice / serviciilor de specialitate, pentru accesarea finantarii europene nerambursabile 

specificate mai sus;. 

         (3) Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi pentru semnarea documentelor in 

vederea realizarii documentatiilor tehnice  si depunerii cererii de finantare la procesul de 

selectie pentru accesarea finantarii mentionate la aliniatul (1). 

 

          Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

municipiului Husi. 

 

                                                                                         HUŞI, 30 iunie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                Contrasemnează, 

        Gabriela Matei                                              Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 
 


