
                            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL VASLUI 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
         735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 
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HOTĂRÂREA NR.92 
pentru aprobarea bugetului proiectului nr. C5-B2.1.a-1572 intitulat  “Renovarea 

energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10  Husi” 

accesat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență , apelul de proiecte 

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

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

            Având în vedere: 

• Referatul Biroului  Managementul   Proiectelor Europene  nr.5852 din 

20.02.2023; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.5854 din 

20.02.2023 pentru aprobarea bugetului proiectului nr. C5-B2.1.a-1572 

intitulat  “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program 

prelungit nr.10  Husi” accesat în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență , apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — 

Valul Renovării; 

• Raportul Biroului  Managementul   Proiectelor Europene nr.5855 din 

20.02.2023; 

• Raportul Biroului  Buget Contabilitate nr.6539 din 23.02.2023 ; 

• Avizul nr.93 din 09.03.2023  al Comisiei juridice de disciplină, pentru 

administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor 

și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.60 din 09.03.2023 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.77 din 09.03.2023  al Comisiei de studii, prognoze și programe 

economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii publice și comerț; 

• Avizul nr.36 din 09.03.2023 al  Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, 

tineret, turism, sanatate, munca, protective sociala, protectia copilului, 

familie; 

• Avizul nr.34 din 09.03.2023 al Comisiei de comunicare, integrare 

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

externe. 

• Contractul de finanțare nr.10370/26.01.2023  încheiat pentru 

implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-1572 intitulat  “Renovarea 

energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10  Husi”; 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din Ordonanța 

de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

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-1572 

intitulat  “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit 

nr.10  Husi” asigurat din finantari  nerambursabile suportate din Planul National de 

Redresare si Rezilienta apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 

— Valul Renovării ,  in suma de 2.019.512,49  lei, din care: 

-valoare eligibila din PNRR(fara TVA) este de 1.697.069,32 lei; 

-valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR este de 322.443,17 lei; 

            Art.2. Se aproba  estimarea in cadrul bugetului  proiectului a costurilor necesare 

realizarii documentatiei tehnice  de avizare a lucrarilor de interventii pentru realizarea 

obiectuivului de investitii “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu 

program prelungit nr.10  Husi” conform anexei. 

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

neeligibile din cadrul  proiectului “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita 

cu program prelungit nr.10  Husi”, accesat în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență , apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 — Valul 

Renovării. 

              Art.4.Sumele reprezentand  cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata 

implementarii proiectului “Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu 

program prelungit nr.10  Husi”, accesat în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență , apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, pentru implementarea 

proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local. 

             Art.5.  Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi, domnul Ciupilan Ioan, 

sa semneze toate documentele proiectului   in numele Municipiului Husi.  

              Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Primarul 

Municipiului Husi. 

 
                                                                                                                       HUŞI,  10 martie  2023                                                                             

 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                           Contrasemnează pentru legalitate , 

             Popa  Cristinel                                                                                 Secretar general ,  

                              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


