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    HOTĂRÂREA NR.188 
privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, in vederea incheierii 

contractului de finantare 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/GALHUȘI-

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.13507 din 10.06.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr.13508 din 

10.06.2021, privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat in 

vederea incheierii contractului de finantare 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/GALHUȘI-

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

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana 

si Relatii international  nr.13508 din 10.06.2021; 

• Avizul nr. 100 din 14.06.2021 a Comisiei juridice si de disciplina, 

pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

• Avizul nr.70 din 14.06.2021 a Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al 

municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura; 
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• Avizul nr. 68 din 14.06.2021 a Comisiei de studii, prognoze si 

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

publice si comert; 

• Avizul nr. 47 din 14.06.2021 a Comisiei pentru invatamant, culte, 

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

copilului, familie; 

• Avizul nr. 18 din 14.06.2021 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

In temeiul art.139 alin.(3) 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. Se aprobă  Acordul de parteneriat actualizat in vederea incheierii 

contractului de finantare 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/GALHUȘI-

CI/2019/9/9.1/OS9.1, prezentat in anexa. 

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

Ioan, să semneze toate documentele necesare accesarii finantarii  și contractul de 

finanțare 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 , în 

numele Municipiului Huși. 

        Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

Municipiului Husi .  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Ioan Iacob                                                                 Secretar general ,  

                jr.Monica Dumitrașcu 
 


