
                                                                     ROMÂNIA 

     JUDEŢUL VASLUI 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

          735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 
          tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  
 

                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  14   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 238  

privind aprobarea participării UAT Municipiul Huși în calitate de lider la 

parteneriatul cu Asociația Filantropia Ortodoxă Huși în vederea depunerii cererii de 

finantare pentru proiectul “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și Înființare centru 

cultural-educațional” în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare 

locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)(acest ghid se adresează 

beneficiarilor eligibili ce vor depune spre evaluare și selecție fișe de proiect la GAL 

HUȘI-CI, în cadrul apelului de fișe de proiecte cu nr. 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.11327din 10.06.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.11628 din 

10.06.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și 

Înființare centru cultural-educațional”, în vederea depunerii cererii de 

finanțare în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 

9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC; 

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.11629 din 10.06.2020; 

• Avizul Comisiei juridice de disciplină, pentr administrație publică locală, 

apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 
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• Avizul Comisiei de studii, prognose și programe economico-sociale, buget, 

finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeană, relații cu alte comisii 

locale sau organisme similar, relații externe. 

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

Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ; 

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; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Huși în calitate de lider la 

parteneriatul cu Asociația Filantropia Ortodoxă Huși în vederea depunerii cererii de 

finantare pentru proiectul “Reabilitare clădire- Casa Moruzi și Înființare centru 

cultural-educațional”, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-

CI/2020/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare 

locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) (acest ghid se adresează beneficiarilor 

eligibili ce vor depune spre evaluare și selecție fișe de proiect la GAL HUȘI-CI, în cadrul 

apelului de fișe de proiecte cu nr. POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1). 

Art.2. Se aproba Acordul de parteneriat intre UAT Municipiul Huși si Asociația 

Filantropia Ortodoxă Huși prezentat în Anexa  care face parte integrantă din prezenta. 

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Huși, să semneze în numele și 

pentru Municipiul Huși Acordul de parteneriat prezent la art.2. 

           Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineză Primarul 

municipiului Huși. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel  Popa                                                                 Secretar general ,  

                    jr.Monica Dumitrașcu 


