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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a   16   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 235  
privind aprobarea proiectului ”Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” 

SMIS 138482 și a valorii acestuia, în vederea semnării contractului de finanțare în cadrul 

apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 9-Sprijinirea Regenerării Economice și 

Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban  Prioritatea de investiție 9.1-

Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), Obiectiv specific 9.1 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri 

integrate, apel de proiecte Componentă 1-Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate; 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și Relații 

Internaționale nr.16947din 20.07.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.16948 din 

20.07.2021 privind aprobarea proiectului și valorii acestuia pentru proiectul 

“Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” SMIS 138482 

în vederea semnării contractului de finanțare în cadrul apelului de proiecte 

POR 2014-2020, Axa prioritară 9-Sprijinirea Regenerării Economice Și 

Sociale A Comunităților Defavorizate Din Mediul Urban  Prioritatea de 

investiție 9.1-Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), 

Obiectiv specific 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială, prin măsuri integrate, apel de proiecte Componentă 1-

Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate; 

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și Relații 

Internaționale nr.16949 din 20.07.2021; 

• Avizul nr.148 din 27.07.2021 a Comisiei juridice de disciplină, pentr 

administrație publică locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.97 din 27.07.2021  a Comisiei de studii, prognose și programe 

economico-sociale, buget, finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

• Avizul nr.22 din 27.07.2021  a  Comisiei de comunicare, integrare europeană, 

relații cu alte comisii locale sau organisme similar, 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 si completarile 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 si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă proiectul pentru obiectivul de investiții “Construcția unui centru 

multi-funcțional în ZUM 3-Dric” SMIS 138482 în vederea semnării contractului de 

finanțare în cadrul apelului de POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea Regenerării 

Economice Și Sociale A Comunităților Defavorizate Din Mediul Urban  Prioritatea de 

investiție 9.1 - Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), Obiectiv 

specific 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 

prin măsuri integrate, apel de proiecte Componentă 1 - Apel: POR/722/9/1/1/Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate; 

 Art.2. (1) Se aprobă Valoarea totală a proiectului: 2.541.016,67 lei, din care 

valoare total eligibilă  a proiectului este de 2.361.705,63 lei și  valoarea neeligibilă este de 

de 179.311,04 lei. 

             (2) Se aprobă contributia proprie a UAT Municipiul Huși în proiect în valoare 

de 226.545,16 lei (inclus TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 

47.234,12 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului  “Construcția unui centru multi-

funcțional în ZUM 3-Dric” SMIS 138482. 

             (3) Se aprobă bugetul Fișei de proiect  prezentat în anexă la prezenta. 

Art.3.  Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 

proiectului “Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” SMIS 138482, 

pentru inplementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura de la bugetul local. 

           Art.4.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv 

suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 

achizițiilor. 

           Art.5. Se împuterniceste Primarul Municipiului Huși, domnul Ciupilan Ioan, să 

semneze toate documentele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Huși. 

          Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huși. 

 

                                                                                                    HUŞI  ,  29 iulie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                  Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                            Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


