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HOTĂRÂREA NR.91  

pentru aprobarea bugetului proiectului nr.C5-B2.1.a-1580 intitulat “Renovare 

energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi”, accesat în cadrul 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — Valul Renovării, Axa 2 —Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulat de 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

 

 

           Consiliul Local al municipiului Huși, judeţul Vaslui; 

 

          Având în vedere: 

       - Referatul  Biroului Managementul Proiectelor Europene  nr.5778/20.02.2023; 

        -Referatul de aprobare al  Primarului nr.5780/20.02.2023 pentru aprobarea 

bugetului proiectului  “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală 

Huşi” accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 2, Componentă 5 — Valul 

Renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei 

- Raportul de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor Europene 

nr.5779/20.02.2023; 

- Raportul de specialitate  Compartimentului Buget-Contabilitate nr. 6399 din 

24.02.2023 ; 

- Avizul nr.92 din 09.03.2023 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publica locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 

- Avizul  nr.59 din 09.03.2023 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.76 din 09.03.2023 al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

- Avizul nr. 35 din 09.03.2023 al Comisiei pentru învăţământ, culte,cultura,  

tineret, turism, sănătate, munca, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

- Avizul nr.33 din 09.03.2023 al Comisiei de comunicare, integrare europeană, 

relaţii cu alte consilii locale sau organisme  similare , relaţii externe ; 
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- Contractul de finanțare nr.9705/25.01.2023  încheiat pentru implementarea 

proiectului nr. C5-B2.1.a-1580 intitulat  “Renovare energetică moderată a clădirii 

Creşa municipală Huşi”; 

          În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de Urgență 

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

          În temeiul art.139 alin.(3) lit.(e) şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de Urgenţă 

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

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

           Art.1.(1) Se aprobă valoarea  bugetului proiectului nr.C5-B2.1.a-1580 intitulat 

“Renovare energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi” asigurat din 

finanţări  nerambursabile suportate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienta apelul 

de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — Valul Renovării ,  în suma de 

2.324.459,56 lei, din care: 

-valoare eligibila din PNRR (fără TVA) este de 1.953.327,36 lei; 

-valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR este de 371.132,20 lei; 

         Art.2. Se aprobă  estimarea în cadrul bugetului proiectului a costurilor necesare 

realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru realizarea 

obiectivului de investiții “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa 

municipală Huşi”, conform anexei. 

         Art.3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare finanțării cheltuielilor 

neeligibile din cadrul  proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa 

municipală Huşi”accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — Valul 

Renovării. 

          Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Renovare energetică moderată a clădirii Creşa 

municipală Huşi” accesat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — Valul 

Renovării,  pentru implementarea proiectului în condiții optime,  se vor asigura din 

bugetul local. 

         Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Huși, domnul Ciupilan Ioan, să 

semneze toate documentele proiectului în numele Municipiului Huși.  

          Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Huși. 

 
                                                                                                                       HUŞI,  10 martie  2023                                                                             

 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                           Contrasemnează pentru legalitate , 

             Popa  Cristinel                                                                                 Secretar general ,  

                              jr.Monica Dumitrașcu 
 


