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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

                HOTARAREA NR.17            
privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 247.930 lei 

reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 5% din 

valoarea cheltuielilor de investitii efectuate de Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” 

Husi din bugetul Ministerului Sanatatii  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii 

sumei de 247.930 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului 

Husi in cuantum de 5% din valoarea cheltuielilor de investitii efectuate de 

Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii; 

 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 invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, 

munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

              In conformitate cu prevederile art. 190^5, lit. (b) si lit.(d) si art. 190^6 din Legea 

nr.95 din 14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata, publicata in M.O. 

372 din 28 aprilie 2006, si prevederile Legii privind finantele publice locale, actualizata, 

nr.273 din 29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006, prevederile  prevederilor 

art.36 alin.6 lit.a) din Legea 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 de principiu privind alocarea sumei de 247.930 lei 

reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 5% din 
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valoarea cheltuielilor de investitii efectuate de Spitalului Municipal “Dimitrie  Castroian” 

Husi din bugetul Ministerului Sanatatii . 

 

           Art.2.  – Sursa de finantare o constituie veniturile proprii ale bugetului local. 

 

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

municipiului Husi . 

 
                                                                          HUSI, 28 ianuarie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                        Contrasemneaza, 

        Aurel Caciula                                                      Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


