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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

HOTARAREA NR.34 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a Indicatorilor Tehnico-Economici 

revizuiti ai Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de 

canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si 

orasul Negresti – judetul Vaslui”,pentru aglomerarea Husi 
 

            Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

           

           Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a 

Indicatorilor Tehnico-Economici revizuiti ai Proiectului “Reabilitarea sistemului de 

alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din 

municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – judetul Vaslui”,pentru aglomerarea 

Husi; 

 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; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

 In conformitate cu prevederile  Legii serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr.51/2006,HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea serviiilor 

comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile 

art.36 alin.(4) lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.14  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(1).Se aproba Studiul de Fezabilitate revizuit pentru Proiectul “Reabilitarea 

sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate 

din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – judetul Vaslui”, pentru aglomerarea 

Husi, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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            (2) Modificarile dintre aplicatia initiala si aplicatia revizuita pentru UAT Husi sunt 

prezentate in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

            Art.2(1) Se aproba principalii indicatori tehnico-economici revizuiti prevazuti in Anexa 

nr.1  pentru Proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si 

a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – 

judetul Vaslui”,pentru aglomerarea Husi. 

          (2)Pentru UAT Husi principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt prezentati 

in Anexa nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

            Art. 3. Se acorda un mandat special domnului ing.Ioan Ciupilan, avand functia de primar 

al Municipiului Husi, sa voteze in numele Consiliului Local al Municipiului Husi, in cadrul 

Adunarii Generale a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru 

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din  municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul 

Negresti, judetul Vaslui, aprobarea:  

           a)Studiului de fezabilitate revizuit aferent Aplicatiei de Finantare pentru Proiectul 

„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare 

din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”; 

          b) Principalilor indicatori tehnico-economici revizuiti ai Proiectului „Reabilitarea 

sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din 

aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui”. 

 

 Art.4. – 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 
 


