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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

                                  HOTARAREA NR.160     
privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie 

“Lucrari de punere in functiune a statiilor de pompare ape uzate in municipiul Husi“ 

 
 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

    Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a 

obiectivului de investitie “Lucrari de punere in functiune a statiilor de 

pompare ape uzate in municipiul 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 pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.                       

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

publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti. 

   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. – Se aproba documentatia tehnico-economica privind obiectivul de 

investitie“Lucrari de punere in functiune a statiilor de pompare ape uzate in municipiul 

Husi“,cu o valoare de investitie de 122.507,67 lei cu TVA inclus, conform Devizului 

general prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

    Art.2. – Sursa de finantare a acestui obiectiv o constituie veniturile proprii ale 

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

municipiului Husi.   
 

 

 

                                                                            HUSI, 26 septembrie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

      Catalin Tocu                                              Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 
 

 

 

 
 


