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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  16  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.14  

pentru aprobarea bugetului proiectului –“Reabilitare Cladire Baia 

Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” 

cod SMIS 142240, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1”  

 

 

          Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

          Avand in vedere: 

• Referatul  Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si 

Relatii Internationale nr.34155/28.12.2021   ; 

• Referatul de aprobare al  Primarului nr. 34156/28.12.2021  pentru  

aprobarea  bugetului proiectului –“Reabilitare Cladire Baia Populara 

si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod 

SMIS 142240, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL 

HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”  

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeana si 

Relatii Internationale nr.34157/28.12.2021  ; 

▪ Avizul nr. 15  din 28.01.2022 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

▪ Avizul  nr.06  din 28.01.2022 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. 15 din 28.01.2022 al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

▪ Avizul nr.06 din 28.01.2022 al Comisiei pentru invatamant, culte,cultura,  

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

familie; 
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▪ Avizul nr.03  din 28.01.2022 al Comisiei de comunicare, integrare europeana, 

relatii cu alte consilii locale sau organisme  similare , relatii externe; 

-  Prevederile    Contractului de finantare  nr. 7461 ,  incheiat la data de 

27.12.2021  pentru finantarea  proiectului–“Reabilitare Cladire Baia 

Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul 

Husi” cod SMIS 142240, accesat  în cadrul apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 ” in care institutia noastra are 

calitatea de beneficiar; 

          In conformitate cu prevederile art.129 alin.(6) lit.c) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

          In temeiul art.139 alin.(3) lit.(e) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

     HOTARASTE : 

             
             Art.1.(1) Se aprobă bugetul proiectului“Reabilitare Cladire Baia 

Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” 

cod SMIS 142240, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”  , in valoare totala de 2.272.701,59 lei (cuTVA), conform 

Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        (2) Pe surse de finantare, bugetul proiectului “Reabilitare Cladire Baia 

Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” 

cod SMIS 142240, accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”  , in valoare totala de 2.272.701,59 lei (cuTVA)se 

prezinta astfel: 

a) Valoarea totala eligibila a proiectului este 1.116.601,58 lei, din care: 

-valoarea eligibila neramburasabila(FEDR): 1.060.771,52 lei(95%); 

-valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 33.498,02 lei(3%) 

-valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului: 22.332,04 lei (2%); 

b)Valoarea totala neeligibila a proiectului este in suma de 1.156.100,01 lei.  

     

 Art.2. Se aproba contributia proprie a UAT municipiul Husi  in proiect, in 

valoare de 1.178.432,05 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului in valoare de  1.156.100,01 lei cat si contributia de 2% 

din valoarea eligibila a proiectului in valoare de 22.332,04 lei, reprezentand 

cofinantarea eligibila a beneficiarului. 

           Art.3.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii 

proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru 

Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat  în cadrul 

apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1, in conditiile 



rambursarii/decontarii ulterioare din instumente structurale, inclusiv suportarea 

din bugetul propriu a corectiilor ce pot fi identificate in procedura de verificare a 

achizitiilor.            

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

implementarii proiectului” Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea 

unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, 

accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1, 

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 necesare in numele Municipiului Husi.  

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

Primarul Municipiului Husi. 

 

                                                                                      HUŞI  ,  31 ianuarie 2022                                                                            
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

         Gabriela  Matei                                                                  Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


