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Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR. 186 
privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a 

cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Reabilitare dispensarului 

Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti 

si copii” cod SMIS 142238, accesat în cadrul apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1  

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europenă 

și Relații Internaționale nr.13620 din 11.06.2021 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr..13621 

din 11.06.2021 privind aprobarea proiectului cu finantare 

europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru 

proiectul  “Reabilitare dispensarului  Casa Ralea si infiintarea unui 

centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” cod SMIS 

142238, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 ” 

• Raportul Biroului  Managementul   Proiectelor, Integrare Europenă 

și Relații Internaționale nr13622 din 11.06.2021; 

• Avizul nr. 98 din 14.06.2021 a Comisiei juridice de disciplină, 

pentr administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr. 66 din 14.06.2021 a Comisiei de studii, prognoze și 

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

publice și comerț; 

• Avizul nr. 16 din 14.06.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, 

relații externe. 

În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă proiectul   “Reabilitare dispensarului  Casa Ralea si 

infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” Cod 

SMIS 142238 accesat  în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 .   

            Art.2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului“Reabilitare 

dispensarului  Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare 

medicala pentru adulti si copii” in suma de  1.848.873,94 lei, inclusiv TVA , 

din care valoare total eligibilă  a proiectului este de 1.663.023,82 lei incusiv 

TVA ,  iar   valoarea neeligibilă  este de  185.850,12 lei inclusiv TVA , conform 

ANEXEI la prezenta hotarare. 

           Art.3.  Se aprobă contributia proprie a UAT Municipiul Huși în proiect 

în valoare de 219.110,60 lei inclusiv  TVA , reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 185.850,12  lei, cât și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 33.260,48  

lei, reprezentând cofinanțarea proiectului   “Reabilitare dispensarului  Casa 

Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si 

copii” Cod SMIS 142238 .            

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

implementarii proiectului proiectul   “Reabilitare dispensarului  Casa Ralea 

si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” 

Cod SMIS 142238, pentru inplementarea proiectului in conditii optime , se vor 

asigura de la bugetul local. 

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

proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale , inclusiv suportarea din bugetul proipriu al corectiilor 

ce pot fi identificate in procedura de verificare a achizitiilor. 

           Art.6. Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi , domnul Ciupilan 

Ioan , sa semneze toate documentele necersare si contractul de finantare in 

numele Municipiului Husi 

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

Primarul Municipiului Husi.    

 
                                                                                   HUŞI  ,  15 iunie   2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Ioan Iacob                                                                 Secretar general ,  

                jr.Monica Dumitrașcu 
 


