
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  

                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

 

HOTARAREA NR.203 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Reparatii 

hidroizolatie acoperis peste apartamentul proprietatea Municipiului Husi, strada 

Luceafarului nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.17” 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

    Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru investitia “Reparatii hidroizolatie acoperis peste apartamentul 

proprietatea Municipiului Husi, strada Luceafarului nr.1, bl.T.1, sc.D, 

et.4, ap.17”; 

 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; 

   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 indicatorii tehnico-economici pentru investitia “Reparatii 

hidroizolatie acoperis peste apartamentul proprietatea Municipiului Husi, strada 
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Luceafarului nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.17”, cu o valoare totala de 2343.57 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. 

 

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

municipiului Husi.  

 

                                                                               HUSI, 28 octombrie 2015  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,       Contrasemneaza, 

         Catalin Tocu                                          Secretarul municipiului Husi  

                  jr.Monica Dumitrascu 

 

 


