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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.04 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.299 din 17.08.2022 privind 

aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Renovarea energetică 

moderată a clădirii  Creşa municipală Huşi”, în cadrul Planului național de redresare și 

reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa 

energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică 

moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui; 

            Având în vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europenă și Relații 

Internaționale nr.340  din 05.01.2023; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.341 din 

05.01.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru  

proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Creşa municipală 

Huşi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 

5 -Valul Renovării, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică 

şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de 

renovare energetică moderată a clădirilor publice - 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1  

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor Europene și Relații nr.342 din 

05.01.2023; 

• Raportul Biroului Tehnic nr.343 din 05.01.2023; 

• Avizul nr.04 din 09.01.2023 al Comisiei juridice de disciplină, pentru 

administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor 

și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.04 din 09.01.2023 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.04 din 09.01.2023 al Comisiei de studii, prognoze și programe 

economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț; 
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• Avizul nr.04 din 09.01.2023 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, relații 

externe. 

 

În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din Ordonanța 

de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

           Art.1. Se modifica ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.299 din 

17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul 

„Renovarea energetică moderată a clădirii  Creşa municipală Huşi”, în cadrul 

Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –

Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, 

Operaţiunea B2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 

apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1. care va avea continutul prevazut in ANEXA (descrierea 

sumara a investitiei) care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.299 din 

17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul 

„Renovarea energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” în cadrul 

Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării, Axa 2 –

Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, 

Operaţiunea  B2 -  Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 

apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1., rămân valabile 

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

Municipiului Huşi. 
 

 

                                                                                                       HUŞI  ,  10 ianuarie  2023                                                                             
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                            Contrasemnează pentru legalitate , 

           Toma  Cătălina Tania                                                                    Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


