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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                cu votul a  19  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 210 
privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Reducerea 

emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de mobilitate urbana durabila” cod 

SMIS 123567, accesat in cadrul Programului  Operational Regional 2014-2020, , Axa prioritară  

3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 

4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 

teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale 

durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea 

emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila “., pentru 

apelul de proiecte POR/2017/3/3.2./1/7 regiuni 

 

               Consiliul Local al Municipiului HUSI, judetul Vaslui ; 

 

               Avand in vedere: 

 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor nr.9027  din 05.05.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr.9028 din 05.05.2020, privind 

aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila,” Reducerea 

emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de mobilitate urbana durabila” 

cod SMIS 123567, accesat in cadrul Programului  Operational Regional 2014-2020, , Axa 

prioritară  3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive 

promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane 

bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila , pentru apelul de proiecte 

POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor nr. 9029 din 05.05.2020; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul 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 Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, finante, 

privatizare, servicii publice si comert; 

• Avizul Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, munca, protectie 

sociala, protectia copilului, familie; 

• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau 

organigrame similar, relatii externe ; 

• Prevederile Contractului de Finantare nr.5397/04.05.2020 incheiat pentru finantarea 

europeana nerambursabila a proiectului “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului 

Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod SMIS 126737; 

• Prevederile Ghidului solicitantului Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritară  3  “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, 

Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive 

promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane 

bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila “. 

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. (1) Se aprobă bugetul proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi 

bazata pe Planul de mobilitate urbana durabila” cod SMIS 123567 accesat in cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020 in cadrul  apelului de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni, in valoare 

totala  de 39.323.095,89 lei , din care valoarea totala eligibila  a acestuia fiind de 34.946.769,85 lei. 

              (2) Se aproba bugetul proiectului, Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe 

Planul de mobilitate urbana durabila” cod SMIS 123567 pe surse de finantare, astfel: 

• Valoarea totala eligibila a proiectului                                             34.946.769,85 lei 

din care: 

                            -valoare eligibila nerambursabila din FEDR                           29.704.754,38 lei 

                            -valoare eligibila nerambursabila din bugetul national               4.543.080,08 lei 

-valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului-                   698.935,39 lei 

• Valoarea neeligibila aferenta cheltuielilor neeligibile                          1.074.826,04 lei 

• Valoare TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile (pentru achizitia de autobuze 

electrice)  3.301.500,00 lei , care va fi suportata de la bugetul de stat(conform OUG 

40/2015.art.9,lit.a).  



               (3) Se aproba bugetul proiectului, Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata 

pe Planul de mobilitate urbana durabila” cod SMIS 123567 pe activitati, subactivitati, categorii de 

cheltuieli si tipuri de cheltuieli, conform Anexei la prezenta hotarare. 

           

              (4) Se aproba contributia proprie a Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi la 

cheltuielile eligibile ale proiectului in suma de 698.935,39 lei, respectiv 2% din valoarea totala eligibila a 

proiectului specificata la alin.(1) din prezentul articol, precum si cheltuielile neeligibile ale proiectului in 

valoare de 1.074.826,04 lei. Valoarea TVA neeligibila aferenta cheltuielilor eligibile(achizitia de autobuze 

electrice) in valoare de 3.301.500,00 lei  va fi suportata de la bugetul de stat(conform OUG 

40/2015.art.9,lit.a). 

 

              Art.2. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului “Reducerea 

emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de mobilitate urbana durabila” cod SMIS 

123567, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instumente structurale. 

             Art.3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Husi, domnul Ioan Ciupilan,  să semneze in numele 

Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi, documentele din proiectul „Reducerea emisiilor de 

carbon in municipiul Husi bazata pe Planul de mobilitate urbana durabila” cod SMIS 123567, 

realizate conform Contractului de Finantare nr.5397/04.05.2020 incheiat pentru finantarea implementarii 

proiectului mentionat . 

            Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Husi .  

 

                                                                                       HUŞI  ,  07 mai   2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

               Cristinel Popa                                                       Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


