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                                                                                                           Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 17  consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR. 415  

privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi 
 
            Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 
   Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic - Compartiment investiţii  nr. 41525 din 22.12.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.41527 din  22.12.2022 privind 
aprobarea incheierii protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi; 

• Raportul de specialitate al Biroului Tehnic  nr. 41528  din 22.12.2022; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice  nr.41580 din 22.12.2022; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.41590 din 22.12.2022; 

• Avizul nr.424 din 27.12.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 
publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.295 din 27.12.2022 al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;       

• Avizul  nr.278 din 27.12.2022 al Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-
sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ ; 

  În conformitate cu: 
- prevederile art. 4, din O.U.G. nr.88/2020 privind instituirea unor masuri, precum si acordarea 

de sprijin financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021-2027, destinate finantarii prin Programul Operational Asistenta 
Tehnica 2014-2027 (POAT 2014-2020) si Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM);   

-prevederile art.XV din O.U.G. nr.83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii 
priectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative 
   În temeiul  art.5, lit.j, art.75, alin.(1), lit.b) si e), art.84, art.129, alin.(1), alin.(2), lit.e), alin.(9), 
lit.a), alin.(14), art. 139  și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
           Art.1. Se aprobă incheierea protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate 
pentru obiectivul de investitii Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi. 
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Art.2. Se mandateaza Primarul Municipiului Husi, dnul ing.Ciupilan Ioan, sa semneze in numele 

si pe seama  Municipiului Husi Protocolul de colaborare mentionat la art.1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
              Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi.  
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