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                                                                                           Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 13  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.331  

privind aprobarea proiectului “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” si 

a valorii acestuia in vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului 

de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 9- 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 

din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității (DLRC)  

 

 Consiliul Local al Municipiului Huşi judetul Vaslui, 

 

Avand in vedere: 

-Referatul Biroului Managementul proiectelor , Integrare europeana si 

Relatii internationale nr.26625/26.10.2021 

-Referatul de aprobare al Primarului nr. 26626/26.10.2021 privind 

aprobarea proiectului “Infiintarea clubului seniorilor din Husi”si a valorii 

acestuia in vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 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 Managementul proiectelor .integrare europeana si 

relatii internationale nr.26627/26.10.2021 

-Avizul nr. 245 din 05.11.2021 al Comisiei juridice si de disciplina,pentru 

administratie publica locala,apararea ordinii publice,respectare drepturilor si 

libertatilor cetatenesti; 

-Avizul nr. 168 din 05.11.2021 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. 164 din 05.11.2021 al Comisiei de studii,prognoze si 

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

-Avizul nr. 35 din 05.11.2021 al Comisiei de comunicare,integrare 

europeana,relatii cu alte comisii locale sau organisme  similare ,relatii externe. 

http://www.primariahusi.ro/
mailto:primar@primariahusi.ro


În 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 modificarile 

si completarile 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 modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

                                              HOTARASTE: 

 

     Art.1. Se aprobă proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” in 

vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL 

HUȘI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 

9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)  

 

         Art.2 (1) Se aproba Valoarea totala a proiectului: 1.062.200,00 

lei(inclus TVA) din care valoarea eligibila este de 475.150,00 lei si valoarea 

neeligibila este de 587.050,00 lei 

           (2) Se aproba contributia proprie a UAT Municipiul Husi in proiect in 

valoare de 596.553,00 (inclus TVA),reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului in cuantum de 587.050,00 lei ,cat si contributia de 2% 

din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 9.503,00 lei ,reprezentand 

cofinantarea proiectului “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” 

 (3) Se aproba bugetul Fisei de proiect pentru proiectul “Infiintarea 

clubului seniorilor din Husi”,prezentat in ANEXA la prezenta. 

         Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  însarcineaza  

Primarul municipiului Husi. 
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