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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a   15   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 187 
privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, incheiat cu Asociația 

Filantropia Ortodoxă Huși în calitate de partener, în vederea incheierii 

contractului de finantare pentru proiectul “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și 

Înființare centru cultural-educațional”SMIS 142239, accesat in 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 de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr.13513 din 10.06.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.13514 din 

10.06.2021 privind aprobarea Acordului  de parteneriat  actualizat , 

incheiat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Huși  în calitate de 

partener, în vederea incheierii contractului de finantare pentru  

proiectul “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și Înființare centru 

cultural-educațional”SMIS 142239, accesat in cadrul Apelului de 

proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1; 

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr.13515 din 10.06.2021; 

• Avizul nr. 99 din 14.06.2021 a Comisiei juridice de disciplină, 

pentru administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr. 67 din 14.06.2021 a Comisiei de studii, prognose și 

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

publice și comerț; 

• Avizul nr. 17 din 14.06.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similar, 

relații externe. 
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În conformitate cu prevederile art.129 alin(2) lit.e), alin(9) lit.a) din 

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

și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.139 alin(3)lit.f) 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  Acordul de parteneriat actualizat in vederea incheierii 

contractului de finantare pentru  proiectul “Reabilitare clădire- Casa Moruzi 

și Înființare centru cultural-educațional”SMIS 142239, accesat in cadrul 

Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1, prezentat in anexa. 

          Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Huși, domnul Ciupilan 

Ioan, să semneze toate documentele necesare accesarii finantarii , acordul de 

parteneriat  și contractul de finanțare pentru proiectul “Reabilitare clădire- 

Casa Moruzi și Înființare centru cultural-educațional”SMIS 142239, în 

numele Municipiului Huși; 

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

Primarul municipiului Huși. 

 

 
                                                                                   HUŞI  ,  15 iunie   2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Ioan Iacob                                                                 Secretar general ,  

                jr.Monica Dumitrașcu 
 


