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                                                                                                             Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 17 consilieri 

 
HOTĂRÂREA NR.25  

privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii 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 Europene  nr. 811 din 10.01.2023; 
- Referatul de aprobare al  Primarului nr. 813 din 10.01.2023,  pentru aprobarea 

realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari 
nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul 
Husi; 

-  Raportul Biroului Managementul Proiectelor  Europene nr.  815  din 10.01.2023; 
- Raportul de specialitate al Directiei Economice  nr.2011 din 19.01.2023; 
- Raportul Directiei Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala nr. 817 din 

10.01.2023; 
- Avizul nr.25 din 30.01.2023 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 
libertatilor cetatenesti; 

- Avizul nr.11 din 30.01.2023 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.25 din 30.01.2023 al Comisiei de studii, prognoze si programe 
economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

- Avizul nr.12  din 30.01.2023  al  Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, tineret, 
turism, sanatate, munca, protective sociala, protectia copilului, familie; 

- Avizul nr.06 din 30.01.2023  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; 
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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 de documentatii tehnice in vederea   accesarii unei 
finantari nerambursabile  pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul 
Husi. 
              Art.2.  Se aprobă  alocarea de sume in bugetul local in cuantum de 250.000,00 
lei fara TVA , pentru achizitia de servicii tehnice de specialitate pentru realizare 
documentatii tehnice- studii de teren, audit energetic, solutie tehnica , estimare 
productie/costuri operator,  Studiu de Fezabilitate si realizare documentatii privind 
obtinerea  avizelor/acordurilor necesare in vederea realizarii  unui Parc de Panouri 
Fotovoltaice in Municipiul Husi. 
             Art. 3. La data prezetei se abroga Hotararea Consiliului Local Husi nr.12  din 
31.01.2022 privind aprobarea realizarii de  documentatii  tehnice   in vederea   accesarii 
unei finantari  pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi. 
            Art..4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Municipiului Huși. 
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
           Toma  Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
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