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HOTĂRÂREA NR.90 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 

pentru obiectivul de investitii “BiblioHub Vaslui implementat la Biblioteca 

“Mihai Ralea”municipiul Husi,Jud.Vaslui”și a indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea obiectivului de investitii mai sus mentionat 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor Europene 

nr.5772/20.02.2023 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 

5773/20.02.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “BiblioHub 

Vaslui implementat la Biblioteca “Mihai Ralea”municipiul 

Husi,Jud.Vaslui”și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investitii mai sus mentionat 

• Raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor 

Europene nr.5774/20.02.2023; 

• Raportul de specialitate al Biroului tehnic nr.5849/20.02.2023; 

• Avizul nr.91 din 22.02.2023 al Comisiei juridice de disciplină, 

pentru administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.58 din 22.02.2023 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.75 din 22.02.2023 al Comisiei de studii, prognoze și 

programe economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii 

publice și comerț; 
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• Avizul nr. 32 din 22.02.2023 al Comisiei de comunicare, integrare 

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

externe; 

• Avizul nr. 34 din 22.02.2023 al Comisiei pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia 

copilului, familie; 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind aprobarea 

conţinutului cadru a documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice precum şi a structurii metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin(6) lit.c) 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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul de investitii “BiblioHub Vaslui implementat la Biblioteca “Mihai 

Ralea” municipiul Husi, Jud.Vaslui”și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investitii mai sus mentionat,conform Anexei 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “BiblioHub Vaslui implementat la Biblioteca “Mihai Ralea” municipiul 

Husi,Jud.Vaslui”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

          Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin 

proiect, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza 

Primarul municipiului Husi. 
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