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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a   10  consilieri 

 

HOTARAREA NR.178  
privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul 

“Reparatii strazi din municipiul Husi distruse in urma calamitatilor naturale” 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

   Avand in vedere expunerea de motive  privind  aprobarea indicatorilor  

tehnico-economici  pentru  obiectivul “Reparatii strazi din municipiul Husi 

distruse in urma calamitatilor naturale” ; 

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

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; HG 

nr. nr. 805 din 17.09.2014  privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, 

pentru unele unitati administrativ-teritoriale, in vederea inlaturarii calamitatilor 

naturale produse de inundatii,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 indicatorii  tehnico-economici pentru  obiectivul 

“Reparatii strazi din municipiul Husi distruse in urma calamitatilor naturale”, 

conform devizelor generale prezentate in   anexele  nr.1- nr.10 . 

              (2)  Investitia mentionata la alin(1) are o valoare de 1319000 lei cu 

TVA inclus, conform  Centralizatorului  prezentat  in  anexa nr.11 . 

            ( 3) Anexele nr.1 – nr.11 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 

 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


 

         Art.2. Finantarea  acestui obiectiv  se realizeaza   conform prevederilor  

HG  nr. 805 din 17.09.2014  privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, 

pentru unele unitati administrativ-teritoriale, in vederea inlaturarii calamitatilor 

naturale produse de inundatii. 

 

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

primarul municipiului Husi.     
 

                                                                           HUSI ,   10 octombrie  2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                           Contrasemneaza, 

            Anton Cezar                                                Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


