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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  13   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.14  
privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi in calitate de Lider de proiect /Partener1, la 

parteneriatul cu Centrul Diecezan Caritas Iasi, in calitate de Partener 2, in vederea depunerii 

cererii de finatare pentru proiectul cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 

varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru 

Multifuncțional în ZUM 1” aferent apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1Axa 

prioritara 9–Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban; Prioritatea de investiții 9.1–dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 

(DLRC)(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axeiprioritare 9, Prioritatea de 

investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în 

cadrul ProgramuluiOperațional Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului, judetul Vaslui 

 

 Referatul Biroului Managementul Proiectelor nr. 733 /13.01.2020 ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr.734 /13.01.2020 privind 

aprobarea participarii UAT Municipiul Husi in calitate de Lider de proiect 

/Partener1, la parteneriatul cu Centrul Diecezan Caritas Iasi, in calitate de 

Partener 2 

  Raportul Biroului Managementul Proiectelor nr. 735 /13.01.2020; 

 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.c) 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. Se aprobă participarea UAT Municipiul Husi in calitate de Lider de proiect 

/Partener1, la parteneriatul cu Centrul Diecezan Caritas Iasi, in calitate de Partener 2, in 
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vederea depunerii cererii de finatare pentru proiectul cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de 

îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni 

și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” aferent apelului de proiecte POR/GAL 

HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1Axa prioritara 9–Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1–dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității (DLRC)(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul 

Axeiprioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare 

Locală selectate la finanțare în cadrul ProgramuluiOperațional Capital Uman –POCU- 2014-

2020 ). 

 

Art.2. Se aproba Acordul de parteneriat incheiat intre U.A.T. Municipiul Husi si 

Centrul Diecezan Caritas Iasi , prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Husi, Ioan Ciupilan sa semneze in 

numele si pentru Municipiul Husi Acordul de parteneriat prevazut la Art.2. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza primarul 

Municipiului Husi. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

            Gabriela Matei                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


