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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

                                          HOTĂRÂREA NR.403  
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  

 

              Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

              Avand in vedere: 

-  Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr. 38775 din 29.11.2022; 

- Referatul de aprobare al Primarului nr. 39097 din 05.12.2022, pentru  realizarea 

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  

-  Raportul de specialitate al  Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 

39098 din 05.12.2022; 

- Raportul de specialitate al Directiei Urbanism, Administrare si Dezvoltare 

Locala  nr.   39099    din 05.12.2022; 

- Raportul de specialitate al Directiei Economice   nr.39277 din 06.12.2022  ; 

- Avizul nr. 412 din 12.12.2022  al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenesti; 

- Avizul nr. 287 din 12.12.2022   al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

- Avizul nr. 266 din 12.12.2022   al Comisiei de studii, prognoze si programe 

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

- Avizul nr.59 din 12.12.2022  al Comisiei de comunicare, integrare europeana, 

relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe ; 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(6) lit.c) din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.139 alin.(3) lit.(e) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

     HOTARASTE : 

 

 Art.1.Se aproba  realizarea 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. 
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            Art.2.(1)  Se aprobă  alocarea de sume in bugetul local pentru achizitia de servicii 

tehnice de specialitate pentru realizarea  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 . 

                  (2) Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 35.000,00 lei fara TVA , destinata  

achizitiei  serviciilor tehnice de specialitate pentru realizarea  Programului de Îmbunătățire a 

Eficienței Energetice al UAT municipiul  Husi . 

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Huși. 

 
 

                                                                                                         HUŞI, 12 decembrie 2022                                                                            
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

           Toma Cătălina Tania                                                                          Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


