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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  11  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.178 

privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a 

cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor de 

îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – 

reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 

1” cod SMIS 138389 accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL 

HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 

 

      Consiliul Local al Municipiului HUSI, judetul Vaslui ; 

       Avand in vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana 

si Relatii internationale  nr.11729 din 19.05.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr.11730 

din 19.05.2021, privind aprobarea proiectului cu finantare 

europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – 

reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru 

Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389 accesat in cadrul 

Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana 

si Relatii international  nr.11731 din 19.05.2021; 

• Avizul nr.90 din 25.05.2021 a Comisiei juridice si de dispciplina, 

pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

• Avizul nr.67 din 25.05.2021 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.59 din 25.05.2021 a Comisiei de studii, prognoze si 

programe economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii 

publice si comert; 
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• Avizul nr.45 din 25.05.2021 a  Comisiei pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protective sociala, 

protectia copilului, familie; 

• Avizul nr.13 din 25.05.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organigrame similare, 

relatii externe ; 

In conformitate cu prevederile art.129 alin .(2)lit.b si alin. (4)lit. .(e) din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

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

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTARASTE : 

 

          Art.1. Se aprobă proiectul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala 

Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 

138389 accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2019/9/9.1/OS9.1; 

          Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului “Dezvoltarea serviciilor de 

îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – 

reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 

1” cod SMIS 138389 in suma totala de 843.334,62 lei inclus TVA, din care 

valoarea  eligibila  a acestuia este de 749.681,62 lei inclus TVA, iar valoarea 

neeligibila este de 93.653,00 lei inclus TVA, conform ANEXA la prezenta 

hotarare. 

 Art.3. Se aproba contributia proprie a Unitatii Administrativ Teritoriale  

Municipiul Husi in proiectul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și 

înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389 in 

valoare de 108.646,64 lei (cu TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului in valoare de 93.653,00 lei, precum si contributia de 

2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 14.993,64 lei (cu TVA);  

            

         Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și 

înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389, 



pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local; 

 Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce 

pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției; 

          Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Huși, domnul Ciupilan 

Ioan, să semneze toate documentele necesare și contractul de finanțare în 

numele Municipiului Huși. 

        Art.7. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul Municipiului Husi .  

 

 

                                                                                           HUŞI  ,  27 mai  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                          Secretar general ,  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


