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HOTĂRÂREA NR.258 

privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 

31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 

mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare buget local 2022  

 
 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

             Avand in vedere: 

• Referatul Directiei Economice nr. 18926 din 16.06.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.18927 din 16.06.2022 

privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 

din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 

3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor 

sectiunii de dezvoltare buget local 2022; 

• Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 18928 din 16.06.2022; 

• Avizul nr.261 din 11.07.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.155 din 11.07.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

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

             In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, actualizata, 

nr.273 din 29.06.2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006, prevederile art.129 alin.(2) lit.b) 

coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
     HOTARASTE: 

 
    Art.1. Se aproba modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 1 din 31.01.2022, respectiv: 

• Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 350,0 mii lei reprezentand 

cheltuieli neeligibile proiect Lucrari infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din 

Municipiul Husi Cod SMIS 2014 + :138579; 
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• Inscrierea prevederilor bugetare in suma de 350,0 mii lei reprezentand 

cheltuieli neeligibile aferente obiectivului de investitii Proiect tip “Construire baza sportiva tip 

1 Str. Ciprian Porumbescu, nr.44 Municipiul Husi, Jud. Vaslui”. 

 
           Art.2. Urmare modificarii si completarii potrivit art. 1 din prezenta hotarare, prevederile 

Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 1 din 31.01.2022 vor avea urmatorul 

cuprins : 

            “Art.1. (1) Se aproba utilizarea excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei 

inregistrat la 31.12.2021 ca sursa de finantare  a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , respectiv: 

           I. Proiecte  cu finantarea din  fonduri externe nerambursabile 
               aferente cadrului financiar 2014-2020 , total                                               2975,92 mii lei  
                 din care: 

   1.Reabilitarea termica/ modernizare sediul Primariei Municipiului 
                 Husi cod SMIS 117872 depus in cadrul POR 2014-2020- 
                 Axa prioritara 3 –“Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 
                 emisii scazute de carbon”  (Contract de finantare 3299/08.10.2018,  

                  perioada de implementare 65 luni (25.04.2017-31.08.2022) , total               1.510,19 mii lei    

                  din care: 

• cheltuieli neeligibile                                                                                1.510,19 mii lei                  

 

           2.“Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea  
                 proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631/cod SMIS 
                  128787, accesat in cadrul Progrmului Operational Capacitate  
                  Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 
                    (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 

                   „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri  

                   de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice 

                   locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific  

                    2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

                    publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 

                    în concordanță cu SCAP( Contract de finantare 356/06.06.2019;  

                     durata de implementare pana la 30.06.2022) , total                              57,54 mii lei  
                       din care: 

• prefinantare                                                                                            57,54 mii lei  

 

              3. ”Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea 
                    procedurilor administrative vizand competente partajate, in  
                    cadrul Primariei Municipiului Husi”,  cod SIPOCA 829/ cod SMIS  

136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate 
 Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1 

 (CP13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate), ”Fundamentarea 

 deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru  

cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai 

 putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme  

si standard comune in administratia publica locala ce optimizeaza  

procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP. 
                      (Contract finantare nr. 525/02.07.2020) – durata de implementare 

                       31.12.2022 , total – din care:                                                                          83,18 mii lei         

• prefinantare                                                                                                   83,18 mii lei  

                        

              4.PROIECT ”Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi  
                 bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila” cod SMIS  
                 123567, accesat in cadrul Programului Operational Regional  



2014-2020 Axa prioritara 3 ”Sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon” .Prioritatea de investitii 4e:  

Promovarea unei strategii cu emisii   scazute de dioxid de 

 carbon pentru toate tipurile de teritorii,   in special pentru zonele  

urbane, inclusiv promovarea mobilitatii  urbane multimodale durabile  

si a masurilor de adaptare relevante   pentru atenuare, Obiectiv 

 specific 3.2 Reducerea emisiilor de  carbon in zonele urbane bazata 

 pe planurile de mobilitate   urbana durabila.  

 (Contract finantare 5397/05.2020 – inregistrat la Registratura  

 Primariei Municipiului Husi la nr. 8977/04.05.2020 – perioada 

 de implementare 69 de luni (respectiv 01.04.2018 – 31.12.2023), total     753,06 mii lei 

 din care: 

• prefinantare                                                      499,06 mii lei  

• cheltuieli neeligibile                                           254,0 mii lei  

 

                  5. Proiect “A.C.C.E.P.T. – ACTIUNI CONCRETE IN  
COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI” SMIS 139987,  
     accesat in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 

     2014-2020, Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub 

     responsabilitatea comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea 

     incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme  

     de discriminare, Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare 

     locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific  

     5.1: Reducerea numarului de personae aflate in risc de saracie si  

     excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma)  

    din orase/municipia cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe  

    cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea  

    de masuri/operatiuni integrate in contextual mecanismului de DLRC”.  

     (Contract finantare 8981/15.04.2021 – 15.10.2023,  

     perioada implementare 16.04.2021 – 15.10.2023)   , total                       33,74  mii lei 

     din care:   

• prefinantare , total                                                                            33,74 mii lei  

din care: 

    -UAT Municipiul Husi                                                                   23,67 mii lei  

    -Scoala Gimnaziala “Ion Creanga”                                              10,07 mii lei  

     

6.Proiect “SIS-HUSI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru  
Husi Comunitate Incluziva” SMIS 139988, accesat in 
 cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020,  

Axa Prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea 

 comunitatii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii  

sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, 

 Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala  

plasate sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific  

5.1: Reducerea numarului de personae aflate in risc de saracie si  

excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma)  

din orase/municipia cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele  

cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de  

masuri/operatiuni integrate in contextual mecanismului de DLRC”  

( Contract finantare 8981/15.04.2021. Perioada de implementarE 

 16.04.2021-15.10.2023), total                                                                  24,67 mii lei     

                                din care: 

• prefinantare                                                                                 24,67 mii lei  

 



                     7. Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea  
unui Centru de recuperare medicala pentru adulti si 

 copii – Cod SMIS 142238, accesat in cadrul apelului de 
 Proiecte POR/GAL Husi CI/2020/9/9.1/OS91( Contract de finantare  

nr. 7319 – inregistrat la registratura Primariei la nr. 31922 din  

08.12.2021.Perioada implementare 01.10.2019-31.03.2023 (42 luni),total   137,0 mii lei  

   din care: 

• cheltuieli neeligibile                                                                         137,0 mii lei  

 

                       8. Reabiltare Cladire Casa Moruzi si infiintare Centru  
Cultural Educational – cod SMIS 2014 + :142239( Contract  
de finantare 7272 din 22.11.2021.-Perioada implementare  

                          01.10.2019-31.03.2023 (42 luni)  , total                                                    171,0 mii lei                                           

   din care: 

• cheltuieli neeligibile                                                                       171,0 mii lei 

 

9.Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3 
 Dric – cod SMIS 2014 + :138482.( Contract de finantare 7282 
 din 09.12.2021.-Perioada implementare 01.10.2019- 

   31.10.2023 (49 luni)    , total                                                                     114,05 mii lei  

   din care: 

• cheltuieli neeligibile                                                                       114,05 mii lei 

 

10.Proiect Lucrari infrastructura stradala Cartier Dric 2  

si Dric 3 din Municipiul Husi Cod SMIS 2014 + :138579. 
( Contract de finantare 7122/2021 inregistrat la registratura  
generala a institutiei la nr. 23657 din 29.09.2021. Perioada de 

 implementare 01.09.2019-31.08.2023)                                                     41,49 mii lei 

 din care: 

• cheltuieli neeligibile                                                                       41,49 mii lei 

 

           II.Cheltuieli investitii , total                                                                          350,0 mii lei  
                    din care: 

                     1.Proiect tip “Construire baza sportiva tip 1 Str. Ciprian Porumbescu,  
                      nr.44 Municipiul Husi, Jud. Vaslui”, total                                         350,0 mii lei 

 din care: 

• cheltuieli neeligibile                                                                        350,0 mii lei 

 
                   (2) Sumele specificate la alin. (1) vor fi incluse in rectificarea bugetul local din 

luna iulie 2022 . 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi . 

 

 

                                                                                                   HUŞI, 12 iulie 2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                   Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                    Secretar general ,  

                        jr.Monica Dumitrașcu 


