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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  16  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.298  
pentru aprobarea bugetului proiectului “Lucrari de infrastructura stradala 

Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi, judetul Vaslui - cod SMIS 138579 

accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi-CI/2019/9/OS 9.1.   

 

 

           Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

          Avand in vedere: 

-  Referatul  Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr. 24058/04.10.2021; 

- Referatul de aprobare al Primarului nr.24059/04.10.2021 pentru aprobarea 

bugetului proiectului  “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 

3 din municipiul Husi,jud Vaslui “SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de 

proiecte POR/GAL Husi-CI/2019/9/OS 9.1. ; 

- Raportul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr.24060/04.10.2021; 

- Avizul nr. 212 din 05.10.2021 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 

si libertatilor cetatenesti; 

- Avizul  nr. 145 din 05.10.2021 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura; 

- Avizul nr. 138 din 05.10.2021 al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

- Avizul nr. 80 din 05.10.2021 al Comisiei pentru invatamant, culte,cultura,  

tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

- Avizul nr.29 din 05.10.2021 al Comisiei de comunicare, integrare europeana, 

relatii cu alte consilii locale sau organisme  similare , relatii externe ; 

-  Prevederile    Contractului de finantare  nr. 7122 ,  incheiat la data de 

29.09.2021  pentru finantarea  proiectului “Lucrari de infrastructura stradala 

Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi,jud Vaslui “in care institutia 

noastra are calitatea de beneficiar; 
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          In conformitate cu prevederile art.129 alin.(6) lit.c) din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

          In temeiul art.139 alin.(3) lit.(e) si art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

     HOTARASTE : 

 

              Art.1. (1) Se aproba  bugetul proiectului  “Lucrari de infrastructura stradala 

Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi,jud Vaslui “SMIS 138579 accesat in 

cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi-CI/2019/9/OS 9.1., in  valoare totala  de 

2.633.902,49 lei inclus TVA., prezentat in Anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 (2) Pe surse de finantare , bugetul  proiectului “Lucrari de infrastructura 

stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi,jud Vaslui “SMIS 138579,  

in valoare de 2.633.902,49 lei inclus TVA  , se prezinta astfel : 

a) Valoarea totala eligibila a proectului este de  2.135.830,70 lei,   din care: 

   - valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 2.029.039,18 lei (95%); 

   - valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de  

       64.074,90 lei (3%); 

   - valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului este de 42.716,62 lei (2%). 

b)Valoarea totala meeligibila a proiectului  este in suma de    498.071,79 lei. 

Art 2. Se aproba contributia proprie  a UAT MUNICIPIUL HUSI in proiect,  

in valoare de 540.788,41 lei , reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului in valoare de 498.071,79 lei cat si contributia de 2% din valoarea 

eligibila a proiectului,in valoare de 42.716,62 lei,reprezentand cofinantarea proiectului 

“Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul 

Husi,jud Vaslui “SMIS 138579  . 

Art.3 . U.A.T. MUNICIPIUL HUSI se angajeaza sa suporte din surse proprii 

eventualele  cheltuieli conexe din cadrul proiectului. 

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

municipiului Husi.                                                 

 

                                                                                      HUŞI  ,  06 octombrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate 

, 

         Focia  Alexandru                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


