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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 
       

    HOTARAREA NR.104 

privind renovarea imobilului Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi, cladire 

monument istoric, prin accesarea unei finantari din fonduri structurale 
 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

-  expunerea de motive privind renovarea imobilului Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” 

Husi, cladire monument istoric, prin accesarea unei finantari din fonduri structurale; 

- HCL nr.161 din 26.09.2013, prin care s-a aprobat documentatia tehnico-economica 

privind RK – Reparatii Casa de Cultura Husi, in valoare totala de 553.575,27 lei cu TVA 

inclus si acest obiectiv nu a fost realizat pana in prezent ; 

- HCL nr.47 /26.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  2015 

si estimat pentru anii 2016-2018 al institutiilor publice finantate integral sau partial din 

venituri proprii, prin care s-a aprobat alocarea din bugetul local, a sumei de 55.445,92 lei, 

cheltuieli curente pentru “reparatii acoperis”, ca lucrare partiala din proiectul total de 

reparatii capitale a imobilului Casa de cultura Husi; 

- HCL nr.30/26.02.2015 s-a aprobat “Strategia de dezvoltare economico-sociala a 

municipiului Husi cu orizontul de timp 2014-2020”, in care este inclus acest obiectiv de 

investitii, prin proiectul nr.5 din portofoliul de proiecte “Reabilitare si modernizarea 

infrastructurii culturale de la Casa de Cultura Alexandru Giugaru  

- POR 2014-2020, axa prioritara 5, prin care se finanteaza reabilitarea cladirilor de 

patrimoniu, 

 raportul de avizare al Comisia de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor 

publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

       In conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) si alin.(2) litera b), art.36 alin.(6) litera a) 

pct.(10) si Art.45 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

     HOTARASTE: 
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 Art.1.Se aproba renovarea cladirii monument istoric “Casa de Cultura Alexandru 

Giugaru” Husi, prin accesarea unei finantari din fonduri europene, in cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, in baza documentatiei tehnico-economice 

privind obiectivul de investitie RK – Reparatii Casa de Cultura Husi, in valoare totala de 

553.575,27 lei cu TVA inclus. 

 

         Art.2. – Pana la data la care vor fi deschise apelurile de proiecte in cadrul carora ne vom 

incadra pentru solicitarea finantarii, se va elabora intreaga documentatie tehnica aferenta. 

 

         Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari sunt insarcinati: primarul 

municipiului Husi, directorul executiv din cadrul Directiei Economice si Biroul Managementul 

Proiectelor, Intergrare Europeana si Relatii Internationale, din cadrul Primariei Municipiului 

Husi. 

 

                                                                                                        HUSI, 29 aprilie 2015   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      Contrasemneaza, 

         Cristinel Popa                                                                 Secretarul municipiului Husi  

                                 jr.Monica Dumitrascu 


