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                                                                                                           Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 16   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.428   
privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si 
infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, urmare a 
actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 
 
Având în vedere: 

• Referatul Biroului Managementul  Proiectelor Europene nr.40051/12.12.2022 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 40052/12.12.2022 privind  
aprobarea bugetului actualizat al proiectului pentru obiectul de investitii   “Reabilitare 
Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod 
SMIS 142240, urmare a cresterii preturilor; 

• Raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor Europene 
nr.40053/12.12.2022.; 

• Raportul de specialitate  Compartimentului Buget-Contabilitate nr.  

• Avizul nr. 438 din 27.12.2022 al Comisiei juridice de disciplină, pentru administrație publică 
locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul  nr. 304 din 27.12.2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 
administrarea domeniului public și privat al municipiului,  realizarea lucrărilor publice, 
conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

• Avizul nr.288 din 27.12.2022 al Comisiei de studii, prognoze și programe economico-
sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț; 

• Avizul nr. 63 din 27.12.2022 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) si alin (4) lit. e)din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3)lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1. Se aprobă bugetul proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru 
Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, actualizat in urma actualizarii indicatorilor 
tehnoico-economici la faza Proiect tehnic, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 
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       Art.2.(1) Se aprobă  valoarea totala a proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui 
Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, in suma de  3.001.162,00 lei (cu TVA), 
din care valoarea totala eligibila a proiectului este 1.321.797,16  lei (cu TVA)si valoarea neeligibila este 
1.679.364,84  lei (cu TVA). 
                 (2) Se aproba contributia proprie a UAT Municipiul Husi in proiect in valoare de 1.705.800,78 
lei(cu TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile in cuantum de 1.679.364,84  lei (cu 
TVA), cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 26.435,94 lei, 
reprezentand cofinantarea proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social 
de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240. 
          Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi. 
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