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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.31 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 

“Modernizare străzi în municipiul Huşi“ 
 

    Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

              Având în vedere: 

 expunerea de motive privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi în  municipiul Huşi“; 

 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; 

 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 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei 

de Urgenţă nr.28 din 14.10.2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare 

locală si prevederile art. 36  alin. (2) litera b) coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

               Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii 

“Modernizare străzi în municipiul Huşi“, cu o valoare a investiţiei de 9.846.593 lei cu 

TVA inclus, conform Devizului general prezentat în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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    Art.2. Sursa de finanţare a acestui obiectiv de investiţie o constituie veniturile 

bugetului de stat conform Ordonanţei de Urgenţă nr.28 din 14.10.2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de dezvoltare locală. 

 

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

municipiului Huşi.   
 

 

                                                                                    HUȘI, 26 ianuarie 2017 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


