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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.111 
privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari de alimentare cu apa si de canalizare 

finantate din fondul de dezvoltare aferenta anului 2015 al operatorului de apa si canal SC 

“AQUAVAS” SA VASLUI – sucursala Husi  

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind acordul de achizitii de bunuri si lucrari de 

alimentare cu apa si de canalizare finantate din fondul de dezvoltare aferenta 

anului 2015 al operatorului de apa si canal SC “AQUAVAS” SA VASLUI – 

sucursala Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

              In conformitate cu prevederile art 3, alin. (1) si art 8 ,alin  (1) si alin.(3), lit. a) 

din Legea cu nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, 

prevederile art .10 alin (1) lit.b) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare 

nr.241/2006, republicata, prevederile art.7 alin.(4) si alin.(5) din Metodologia de stabilire, 

ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa 

si de canalizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr.65/2007 si prevederile art 36 alin (2) lit 

.d) si art 36 alin (6) lit. a) pct 14 din Legea cu nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            In temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215 /2001 privind administratia publica 

locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

           Art.1. – Se acorda aviz favorabil operatorului de apa si canal SC “AQUAVAS” 

SA VASLUI, Sucursala Husi, pentru achizitiile de bunuri si lucrari de alimentare cu apa 
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si de canalizare finantatate din fondul de dezvoltare aferent anului 2015 in suma de 

348.600 lei fara TVA. 

 

 Art.2. – Suma  mentionata la art.1 va fi utilizata pentru achizitionarea bunurilor si 

finantarea investitiilor prevazute in anexa care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

           Art.3.– Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi si SC “AQUAVAS” SA VASLUI, Sucursala Husi. 

 

 
                                                                                        HUSI, 28 aprilie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

        Sergiu Boeru                                                           Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 

 
 


