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   DISPOZIŢIA NR.1005   

cu privire la  convocarea  în şedinţă extraordinară   a Consiliului Local al municipiului 
Huşi  , în ziua de   12 decembrie 2022 

 
 
            În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3)lit.b) , art.133 alin.(2) lit.a) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 
             În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  , cu 
modificările și completările ulterioare ; 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI HUȘI 
D I S P U NE  : 

 
          Art.1. Consiliul Local al municipiului Huşi  se convoacă  în şedinţă extraordinară  , 
pentru ziua de  12 decembrie 2022  , ora  14.00. 
           (2) Lucrările ședinței extraordinare   din  data de  12 decembrie 2022  se desfășoară la 
camera nr.20 din Primăria Municipiului Huși. 
           (3) Ordinea de zi  este stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 
           Art.2. Documentele înscrise  pe proiectul ordinii de zi a şedinţei se transmit 
consilierilor locali prin intermediul poștei electronice. 
          Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele  
prevăzute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Huşi. 
           Art.4. Aleșii locali vor  transmite avizele cerute de lege şi pot formula şi depune 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi în condiţiile legii. 
 
                                                                                 HUȘI,  08 decembrie 2022 
 
                        PRIMAR,                                     Contrasemnează pentru legalitate , 
                  ing.Ioan Ciupilan                                              Secretar general                                               
                  jr.Monica Dumitrașcu 
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                                                                                     Anexa  
la Dispoziţia nr. 1005 din 08.12.2022  

a Primarului Municipiului Huşi  
 

PROIECT 
al ordinii de zi a şedinţei  extraordinare   a Consiliului Local al municipiului Huşi  , în 

ziua de   12 decembrie 2022 
 

1. Proiect de hotărâre nr.432 din 08.12.2022  privind aprobarea realizarii   Programului de 
Îmbunătățire a Eficienței Energetice al UAT municipiul  Husi, în vederea solicitarii unei 
finantari nerambursabile pentru    realizarea  unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul 
Husi initiator primarul municipiului Husi. 
  

2. Proiect de hotărâre nr.427  din 08.12.2022 privind  actualizarea  creditelor de angajament 
pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-
2023 pentru obiectivul  “Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului 
Husi” cod SMIS 117872  si a cheltuielilor legate de proiect ,  finantare solicitata in cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa priotritara 3  “Sprijinirea tranzitiei catre o 
economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Obiectiv 
Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 
mari - , initiator primarul municipiului Husi. 

 
3. Proiect de hotărâre nr.428 din 08.12.2022  privind  actualizarea creditelor de angajament 

pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 
2023 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” - , 
initiator primarul municipiului Husi. 
 

4. Proiect de hotărâre nr.429 din 08.12.2022  privind modificarea si completarea art.1 din 
Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022  privind aprobarea utilizarii excedentului 
bugetar in suma de  3275,92 mii  lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare  a 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare  buget local 2022 , modificata si completata de  
Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022 si Hotararea Consiliului Local nr. 353 din 
27.10.2022 - initiator primarul municipiului Husi. 
 

5. Proiect de hotărâre nr.431 din 08.12.2022  privind rectificarea bugetului local  -etapa 
decembrie   2022   , initiator primarul municipiului Husi. 
 

6. Proiect de hotărâre nr.430 din 08.12.2022  privind  rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii   - etapa  
decembrie  2022  , initiator primarul municipiului Husi. 

 
SECRETAR GENERAL , 

jr.Monica Dumitrașcu 


