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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  14   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 443 
pentru  aprobarea unui aviz de principiu privind aprobarea cuprinderii in 

bugetul local  pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a sumelor necesare 

functionarii si desfasurarii activitatilor socio- educationale in cadrul Centrului 

Comunitar Integrat, obiectiv de investitii realizat in cadrul proiectului “Servicii 

Integrate pentru o Comunitate Inclusiva in Husi” COD SMIS 102220 ,  in  

vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului mentionat in perioada post 

implementare  

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

   Avand in vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeana si 

Relatii Internationale nr.25513 din 10.12.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr. 25586 din 

11.12.2020 pentru aprobarea unui aviz de principiu privind aprobarea 

cuprinderii in bugetul local  pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a 

sumelor necesare functionarii si desfasurarii activitatilor socio- 

educationale in cadrul Centrului Comunitar Integrat, obiectiv de 

investitii realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o 

Comunitate Inclusiva in Husi” COD SMIS 102220 ,  in  vederea 

asigurarii sustenabilitatii proiectului mentionat in perioada post 

implementare ; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor Integrare Europeana si 

Relatii Internationale nr.25587  din 11.12.2020; 

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

sanatate, munca, protective sociala, protectia copilului, familie; 

• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte 

consilii locale sau organisme similare, relatii externe ; 

• Prevederile Contractului de Finantare nr.52403/01.09.2017  incheiat 

pentru finantarea europeana nerambursabila a proiectului “Servicii 

Integrate pentru o Comunitate Inclusiva in Husi” COD SMIS 102220; 

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 avizul de principiu privind  cuprinderea in bugetul local  

pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021,  a sumelor necesare functionarii si 

desfasurarii activitatilor socio- educationale in cadrul Centrului Comunitar Integrat, 

obiectiv de investitii realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o 

Comunitate Inclusiva in Husi” COD SMIS 102220 , in  vederea asigurarii 

sustenabilitatii proiectului mentionat in perioada post implementare ; 

                (2) Suma estimata cu care UAT Municipiul Husi  va contribui la asigurarea 

sustenabilitatii proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Inclusiva in Husi” 

COD SMIS 102220  in perioada post implementare,  prin subventionarea cheltuielior 

pentru intretinerea centrului, cat si parte a salariilor experilor educationali  pentru  

asigurarea functionarii si desfasurarii activitatilor socio- educationale in cadrul 

Centrului Comunitar Integrat in  perioada 01.01.2021-31.12.2021, este de 203.400,00 

lei, conform bugetului estimat  prezentat in anexa. 

            Art.2 .Se aproba actualizarea  Acordului de Parteneriat  incheiat pentru 

implementarea proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Inclusiva in Husi” 

COD SMIS 102220 , cu informatii  si termeni necesari gestionarii fondurilor allocate. 

, urmare cuprinderii in buget  a sumei mentionate la art.1  din prezenta. 

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

Municipiului Husi .  
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