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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                               cu votul a  15  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR. 427  
privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului 

Agricol Dimitrie Cantemir“ cod SMIS 122165, accesat in cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 

de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 

de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, si a contributiei proprii 

        

 
Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

            Avand in vedere: 

 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr. 25237 din 08.12.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr. 25238  din  

08.12.2020 privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana 

nerambursabila “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru corp clădire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir 

cod SMIS 122165, accesat in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 

de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 

Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 

tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, si a contributiei proprii; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeana si Relatii 

Internationale nr. 25239 din 08.12.2020 ; 

• Avizul Comisiei juridice si de dispciplina, pentru administratie publica locala, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea 

domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, 

conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, 

finante, privatizare, servicii publice si comert; 

• Avizul Comisiei pentru invatamant, culte,cultura, tineret, turism, sanatate, 

munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 
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• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii 

locale sau organisme  similare, relatii externe ; 

• Prevederile Contractului de Finantare nr.6385/03.12.2020 incheiat pentru 

finantarea europeana nerambursabila a proiectului “Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 

al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir  cod SMIS 122165; 

• Prevederile  Ghidului Solicitantului  - Conditii Specifice POR 2014-2020,  

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de 

investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv 

Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi 

tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 

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

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTARASTE : 

 

          Art.1.(1) Se aprobă bugetul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ 

cod SMIS 122165 accesat in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.2,  in valoare totala eligibila de 

8.003.076,19 lei. 

                (2) Se aproba bugetul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru corp clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ 

cod SMIS 122165, pe categorii de cheltuieli si tipuri de cheltuieli, conform anexei la prezenta 

hotarare. 

                (3) Se aproba contributia proprie a Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul 

Husi la cheltuielile eligibile ale proiectului in suma de 160.061,51 lei, respectiv 2% din 

valoarea totala eligibila a proiectului specificata la alin.(1) din prezentul articol. 

              Art.2. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului 

“Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale  

pentru corp clădire C1 al  Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir cod SMIS 122165, in 

conditiile rambursarii/decontarii ulterioare din instumente structurale. 

              Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

Municipiului Husi .  

 

                                                                                       HUŞI  ,   15  decembrie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Sergiu Boeru                                                                 Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


