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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR. 343  
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul 

Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin Programul National de 

Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de 

cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
 

 

       Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

      Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic nr.31126 din 03.10.2022   ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 31127 din 

03.10.2022  privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor 

tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru 

obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de interes 

local in municipiul Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin 

Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei 

reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local 

pentru realizarea obiectivului ; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.31131 din 03.10.2022; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr.31240 din 

03.10.2022 ; 

▪ Avizul nr.351 din 04.10.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr. 246 din 04.10.2022 al  Comisiei  pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 

municipiului,realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură ;  

▪ Avizul  nr. 214 din 04.10.2022 al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ; 
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         În conformitate cu prevederile: 

        - art.44 din Legea nr.273/2006- Legea finantelor publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - O.U.G. nr.95/2021 privind aprobarea Programului National de 

Investitii „Anghel Saligny”; 

        - Ordinului nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului national de investitii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investitii prevazute la art.4, alin.(1) din O.U.G. nr.95/2021; 

     - H.C.L. nr.321/din 28.10.2021 privind aprobarea studiului de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de 

interes local in municipiul Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin 

Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei 

reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului  

   - H.C.L. nr.328/27.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru 

obiectivul de investitie „Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in 

municipiul Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru finantare prin Programul National 

de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de 

cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

           În temeiul prevederilor  art.139 alin. (3) lit a), art.196 alin. (1) lit a) și art. 

197 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1) Se aprobă studiul de fezabilitate “Modernizare prin asfaltare 

strazi de interes local in municipiul Husi, judetul Vaslui”, intocmit  de S.C. JULY 

EXPERT CONSULTING S.R.L, aprobat pentru finantare prin Programul 

national de investitii  “Anghel Saligny” prin Ordin nr. 1333/2021 al ministrului 

dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei conform Anexei nr.1 la prezenta 

hotarare. 

(2)Lista actualizata cu strazile propuse pentru modernizare prin asfaltare 

din cadrul obiectivului de investitii“Modernizare prin asfaltare strazi de interes 

local in municipiul Husi, judetul Vaslui”, este prezentata in Anexa nr.2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2.Se aproba devizul general actualizat aferent obiectivului de investitii 

“Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, judetul 

Vaslui”, conform Anexei nr.3 la prezenta hotarare. 



 Art.3.Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti  

obiectivului de “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul 

Husi, judetul Vaslui”, conform Anexei nr.4 la prezenta hotarare. 

Art.4.Se aprobă  finantarea de la bugetul local al municipiului Husi a sumei 

de 15.639.534,37 lei cu TVA, reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de 

la bugetul local conform prevederilor art.4, alin.(6) din Normele metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului  

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny” 

pentru categoriile de investitii prevazute la art.4, alin.(1) lit.a-d din OUG 

nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si 

administratiei nr.1333/2021. 

Art.5. Anexele nr.1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.6.Prezenta hotarare abroga H.C.L. 328/27.09.2022 privind privind 

aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati 

si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie „Modernizare prin 

asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, judetul Vaslui, aprobat pentru 

finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, precum si a 

sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului  

Art.7.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi .    

 
 

                                                                                         HUŞI  ,   06 octombrie   2022                                                                            
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Matei Ionel                                                                            Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


