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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

HOTARAREA NR.228 
privind aprobarea intocmirii unui proiect pentru realizarea sistematizarii verticale 

si utilitati din cadrul obiectivului de investitii “Folosinta generala blocuri A.N.L.60 

apartamente, municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74-76” 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

    Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea intocmirii unui proiect pentru 

realizarea sistematizarii vertical si utilitati din cadrul obiectivului de 

investitii “Folosinta generala blocuri A.N.L.60 apartamente, municipiul 

Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74-76” ; 

 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  juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti ;                                 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie ; 

   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) lit. b) si lit.d), art.36 alin.(6) lit.a) pct.14 si pct.17 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; 
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HOTARASTE: 

 

            Art.1. Se aproba intocmirea unui proiect pentru realizarea sistematizarii 

verticale si utilitatilor din cadrul obiectivului de investitii “Folosinta generala 

blocuri A.N.L.60 apartamente, municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74-76” . 

 

           Art.2 . Suma necesara, estimata la 70.500 lei, fara TVA, va fi alocata din 

bugetul local. 

 

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

municipiului Husi.  

 

 
                                                                              HUSI, 26 noiembrie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                        Contrasemneaza, 

       Popa Cristinel                                                            Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


