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                                                                                          Hotărârea a fost adoptată cu 

                                          votul  a   14  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 139  
pentru aprobarea unui aviz de principiu in vederea accesarii unei finantari 

europene nerambursabile in cadrul Apelului de proiecte - Cod apel: 

POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice, 

deschis in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare  2014-2020, Axa 

Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19, pentru Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

   Avand in vedere: 

-  Referatul  Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr.9702  din 23.04. 2021; 

- Referatul de aprobare al Primarului nr. 9703 din 23.04.2021 pentru aprobarea 

unui aviz de principiu in vederea accesarii unei finantari europene 

nerambursabile in cadrul Apelului de proiecte - Cod apel: POIM/935/9/1/ 

Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice,  deschis in 

cadrul Programului Operational Infrastructura Mare Axa Prioritară 9 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; 

Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19, pentru Spitalul Municipal  ” Dimitrie Castroian” Husi 

- Raportul Biroului Managementul Proiectelor nr.  10694 din  10.05.2021; 

- Avizul nr. 50 din 12.05.2021 a  Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 

si libertatilor cetatenesti; 

- Avizul nr. 30 din 12.05.2021 a  Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura; 

- Avizul nr. 45 din 12.05.2021 a  Comisiei de studii, prognoze si programe 

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

- Avizul nr. 20 din 12.05.2021 a  Comisiei pentru invatamant, culte, 

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

familie; 
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- Avizul nr.07 din 12.05.2021 a  Comisiei de comunicare, integrare europeana, 

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

- Prevederile   Ghidului Solicitantului, conditii specifice de accesare a finatarii 

in cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa 

Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19; 

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

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 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 modificările și completările 

ulterioare; 

 

     HOTARASTE : 

 

 Art.1. (1) Se aproba  avizul de principiu in vederea realizarii de documentatii 

tehnice pentru accesarea unei finantari europene nerambursabile in cadrul Apelului de 

proiecte  - Cod apel: POIM/935/9/1/ Creșterea siguranței pacienților în structuri 

spitalicești publice deschis in cadrul Programului Operational Infrastructura  Mare 

2014-2020 ,  Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, pentru Spitalul Municipal  ” Dimitrie Castroian” Husi. 

            Art.2. (1) Se aprobă  alocarea de sume in bugetul local pentru achizitia de 

servicii de consultanta tehnica de specialitate, studiu oportunitate  , expertiza tehnica 

și, după caz, studii, audituri, analize de specialitate în raport cu specificul acțiunii 

finanțabile, precum și pregătirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții / 

proiectare de specialitate etc. 

           (2) Realizarea serviciilor de consultanță tehnică de specialitate se va face în 

termen de 30 zile de la data încheierii contractului de prestari servicii. 

            (3) Se aproba alocarea in bugetul local  a sumei de 45.000,00 lei fara TVA , 

destinata  achizitiei  serviciilor de consultanta tehnica de specialitate , intocmirea de  

analize , studii necesare pentru fundamentarea  si depunerea cererii de finantare . 

           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huși. 

                                                                                                     HUŞI, 14 mai 2021  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                     Contrasemnează pentru legalitate , 

            Ioan Iacob                                                                            Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 


