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                                                                                                                       Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                       cu votul a 16 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 333 
privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea Municipiului Huși 2020 – 2021 si a Planului 

Strategic Institutional pentru proiectul “Introducerea de sisteme informatice pentru 

optimizarea proceselor în Municipiul Huși” cod SMIS 128787/SIPOCA 631 accesat in cadrul 

Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte 

POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice 

locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanță cu SCAP 

 

Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

 

Având în vedere: 

 

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

Internaționale nr.16862/19.08.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.16863/19.08.2020                                                 

privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea Municipiului Huși 2020 – 

2021 si a Planului Strategic Institutional pentru proiectul “Introducerea de 

sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși” cod 

SMIS 128787/SIPOCA 631 accesat in cadrul Programului Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 

(CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul 

Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP; 

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

Internaționale nr.16864/19.08.2020; 

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

apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

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


• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului,  realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze 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(6) lit.c) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3)lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

          Art.1. Se aprobă Strategia pentru dezvoltarea Municipiului Huși 2020 – 2021 pentru 

proiectul “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul 

Huși” cod SMIS 128787/SIPOCA 631, conform Anexei 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

         Art.2.Se aprobă Planul  Strategic Institutional pentru proiectul “Introducerea de sisteme 

informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși” cod SMIS 128787/SIPOCA 

631, conforma Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

municipiului Husi. 

 

                                                                                   HUŞI, 27 august 2020                    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 


