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“Reabilitare clădire-Casa Moruzi și Înființare centru cultural-educațional” SMIS 142239

Unitatea Administra v-Teritorială Municipiul Huși implementează în perioada  22.11.2021 – 31.03.2023
proiectul , finanțat prin “ POR Reabilitare clădire-Casa Moruzi și Înființare centru cultural-educațional” SMIS 142239
2014-2020, Axa prioritara 9 – Sprijinirea Regenerării Economice Și Sociale A Comunităților Defavorizate Din Mediul 
Urban; Prioritatea de inves ție 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC Obiec v specific ), 
9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri, integrate, apel de 
proiecte Componență 1-Apel: POR/722/9/1/1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin măsuri integrate.
Obiec vul general

 Obiec vul general al proiectului constă în reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi - (clădirea Ateliere 
Școala nr.1), în vederea deschiderii unui centru cultural educațional. În cadrul acestui proiect va fi reabilitată și 
dotată corespunzător clădirea Casa Moruzi, aflată în patrimoniul Primăriei Municipiului Huși. În cadrul acestui 
centru vor funcționa cluburi ar s ce, culturale și educaționale pentru 70 de copii.  
Obiec vul specific al proiectului 

Obiec vul specific este reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi în suprafață de 211mp în vederea 
deschiderii unui centru cultural educațional pentru 70 de copii. Prin intervenția POR, proiectul își propune să 
îndeplinescă obiec vul general: reabilitarea și dotarea clădirii Casa Moruzi - (clădirea Ateliere Școala nr.1), în vederea 
deschiderii unui centru cultural educațional. Clădirea existentă are o suprafața construită de 211 mp real măsurați și 
se află într-o stare gravă de deteriorare. Pe teren se mai găsește o construcție cu denumirea de anexă având o 
suprafață construită SC=9 mp deținută fără acte de proprietate și care nu face obiectul acestui proiect. Casa Moruzi 
(fosta ''Banca Albina'') din Huși este inclusă pe Lista monumentelor istorice - actualizată și aprobată prin Ordinul 
nr.2361 din 12.07.2010 al Ministrului Culturii și Cultelor, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 670 bis din 
01.10.2010, pentru județul Vaslui, Banca ''Albina'' având codul de clasificare VS-II-m-B-06823, datând din 1914 și 
amplasată la adresa str. Al.I.Cuza, nr. 13.
Perioada de implementare .11.2021 – 31.03.2023   22  
Rezultate așteptate 

Rezultatul aferent Obiec vului general și Obiec vului specific este reabilitarea și dotarea clădirii Casa 
Moruzi în suprafață de 211mp în vederea deschiderii unui centru cultural educațional pentru 70 de copii. 
Valoarea totală a proiectului este de .: 2.434.828,45 lei lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 1.900.599,70 lei;
Valoarea neeligibilă: 534.228,75 lei;
Contribuția solicitantului- 2%: 38.012,00 lei;
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