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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 16  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.06    
pentru aprobarea participarii  UAT MUNICIPIUL HUSI  in calitatea de partener la Parteneriatul 

initiat de  Centrul Diecezan Caritas Iasi,   in calitate de lider de parteneriat , pentru  accesarea   

proiectului : „A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU 

TOȚI”, finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 

9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu 

peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 
 

 

           Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere: 

-  Referatul  Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr.717din 13.04.2020; 

- Referatul de aprobare al  Primarului nr.718 din 13.01.2020 pentru  aprobarea  

participarii  UAT MUNICIPIUL HUSI  in calitatea de partener la Parteneriatul initiat 

de  Centrul Diecezan Caritas Iasi,   in calitate de lider de parteneriat , pentru  accesarea   

proiectului : „A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, 

EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”, finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de 

dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 

locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

- Raportul Biroului Managementul Proiectelor nr.719/13.01.2020; 
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- Avizul Comisiei juridice si de dispciplina, pentru administratie publica locala, apararea 

ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

- Avizul Comisiei de studii, prognozesi programe economico-sociale, buget, finante, 

privatizare, servicii publice si comert; 

- Avizul comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organigrame similar, relatii externe ; 

           In conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit..e)  si alin.(9) lit.a) din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

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

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

     HOTARASTE : 

 
 Art.1. (1)  Se aproba  participarea UAT MUNICIPIUL HUSI  in calitatea de partener la 

Parteneriatul initiat de  Centrul Diecezan Caritas Iasi,   in calitate de lider de parteneriat , pentru  

accesarea   proiectului : „A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN  COMUNITATE, EDUCAȚIE 

PENTRU TOȚI”, finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din 

orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității 

roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

                (2)Se aproba incheierea Acordului de parteneriat intre Centrul Diecezan Caritas Iasi,   

UAT Municipiul Husi ,  Asociatia  Filantropia Ortodoxa Husi si Scoala Gimnaziala “Ion 

Creanga”Husi prezentat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art 2.  (1) Se aproba valorea totala eligibila  a bugetului in cadrul proiectului a UAT 

MUNICIPIUL HUSI in calitate de membru 2/ partener 2 ,in cadrul Parteneriatului aprobat prin 

prezenta, in suma de  257.600,56  lei, din valoarea totala eligibila a proiectului  in suma de 

10.387.630,94 lei. 

    (2) Se aproba Bugetul UAT Municipiul Husi in cadrul proiectului, asa cum este 

prezentat in anexa 2,  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

             Art 3. Se aproba contributia proprie  a UAT MUNICIPIUL HUSI in proiect,  in suma de 

5.152,01  lei , reprezentand  2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferenta activitatilor asumate 

de UAT MUNICIPIUL HUSI in cadrul proiectului. 

Art .4 . Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi  sa semneze in numele si pentru 

Municipiul Husi Acordul de Parteneriat prevazut la articolul 1. 

 Art .5.  Se împuterniceste Primarul Municipiului Husi, judetul Vaslui ,  să semeneze toate 

actele necesare  depunerii proiectului in cadrul Apelului  fise de proiecte lansat de  GRUPUL DE 

ACȚIUNE LOCALĂ HUȘI- COMUNITATE INCLUZIVĂ în cadrul SDL - Etapa a III-a a 

mecanismului DLRC ;Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității ; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 



oricărei forme de discriminare  ;Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate 

sub responsabilitatea comunității ; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) 

din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând 

minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 

de DLRC. 

 

 

 Art.6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari  se insarcineaza Primarul municipiului 

Husi.                                                 
 

 

                                                                                        HUŞI, 17 ianuarie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate , 

            Gabriela Matei                                                            Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 


