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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.249 
privind  aprobarea “Master Planului actualizat pentru judetul Vaslui“ si a 

“Listei de investitii prioritare” pentru perioada 2014 – 2020 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind  aprobarea “Master Planului actualizat 

pentru judetul Vaslui“ si a “Listei de investitii prioritare” pentru 

perioada 2014 – 2020 ; 

 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   de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 

comert. 

 In conformitate cu prevederile  Legii serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare nr.241/2006, republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare , ale 

Legii privind serviciile comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu  

modificarile si completarile ulterioare si  ale  art.36 alin.(2) litera c) , coroborat cu 

art.36 alin.(5) lit.b) 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 aproba Master Planul actualizat la octombrie 2014  pentru judetul 

Vaslui. 
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           Art.2. Se aproba “Lista de investitii prioritare” pentru perioada 2014-2020, 

aferenta proiectului “Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apa si Apa Uzata  judetul Vaslui , in perioada 2014-2020”. Se 

mentioneaza ca pentru investitii din “Lista de Investitii Prioritara” nu exista dubla 

finantare si acestea nu sunt cuprinse in alte programe de investitii. 

 

          Art.3. – Se imputerniceste domnul ing.Ioan Ciupilan - primarul 

Municipiului  Husi , cetatean roman, nascut la data de  14.03.1960, domiciliat  in 

localitatea Husi,  posesor al  C.I. seria VS, nr .354563  eliberata  la data de  

06.03.2008, sa reprezinte  Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei 

pentru  Dezvoltare Intercomunitara Vaslui si sa voteze pentru aprobarea Master 

Planului actualizat pentru judetul Vaslui si a Listei prioritare de investitii pentru 

perioada 2014-2020. 

 

          Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari  se insarcineaza 

primarul municipiului Husi.                                                       
                                                      

                                                                          HUSI ,  18  decembrie  2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,     Contrasemneaza, 

      Hoha  Gheorghe                                          Secretarul municipiului Husi  

                 jr.Monica Dumitrascu 


