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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.115 

privind aprobarea completarii listei programului de reparatii strazi in municipiul Husi 

pentru anul 2016  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea completarii listei programului de 

reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2016; 

 In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 36 alin. (2) litera b) 

coroborat cu art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

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

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

           Art.1. (1) Se aproba completarea listei programului de reparatii strazi in municipiul Husi 

pentru anul 2016, cu strada Sara. 

            (2) Costul estimativ al lucrarilor de reparatii pentru strada mentionata la alin.(1) este de 

415.714,72 lei cu TVA inclus, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

           Art.2. Sursa de finantare a acestui obiectiv va fi din veniturile proprii ale bugetului local. 

           Art.3.Programul de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2016, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.24 din 28.01.2016, modificat prin Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 64 din 29.02.2016, Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr.81 din 14.03.2016 si completat conform art.1 din prezenta hotarare este 

prevazut in Anexa nr.2 care face parte integranta din aceasta. 

          Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi.   

                                                                                  HUSI, 09 mai 2016 
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