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                                                                                                                          Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  13   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.51     

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 08/17.01.2020 privind aprobarea 

proiectului “Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric” și a valorii acestuia, 

în vederea depunerii cererii de finantare , în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-

CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice si sociale a 

comunitătilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – dezvoltare 

locală sub responsabilitatea comunitătii (DLRC)(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili 

în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investitii 9.1, pentru proiectele aferente 

Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finantare în cadrul Programului Operational 

Capital Uman –POCU- 2014-2020 ) 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

 

 Referatul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și Relații 

Internaționale nr. 2199 din 29.01.2020; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.2200 din 29.01.2020 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 08/17.01.2020 privind 

aprobarea proiectului “Construcția unuicentru multi-funcțional în ZUM 3-Dric”, 

în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 

”Axaprioritara 9–Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1–dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității.; 

 Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și Relații 

Internaționale nr.2201 din 29.01.2020; 

 Avizul Comisiei juridice de disciplină, pentru administrație publică locală, 

apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

 Avizul Comisiei de studii, prognose 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; 
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În temeiul art.139 alin(3)lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se modifică Art.2 alin.(1) și alin.(2) a Hotărârii Consiliului Local 08/17.01.2020 

privind aprobarea proiectului “Construcția unui centru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” și a 

valorii acestuia, în vederea depunerii cererii de finanțare , în cadrul apelului de proiecte 

POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și 

sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - 

dezvoltarelocală sub responsabilitateacomunității (DLRC)(ghidul se adresează beneficiarilor 

eligibili în cadrul Axeiprioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente 

Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman –POCU- 2014-2020) 

 care vor avea următorul conținut:  

”Art.2. (1)- Se aprobă Valoarea totală a proiectului: 2.541.016,67 lei din care valoarea 

total eligibilă  a proiectului este de 2.361.705,62 lei și  valoarea neeligibilă  este de 179.311,05 

lei. 

Art.2.(2)- Se aprobă contribuția proprie a UAT Municipiul Huși în proiect în valoare de 

212.781,66 lei (inclus TVA) reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 47515,00 

lei, reprezentând cofinanțarea proiectului  “Construcția unui centru multi-funcțional în  în ZUM 

3-Dric”. 

 Art.2.Celelalte  prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 07/17.01.2020 privind 

aprobarea proiectului “Construcția unuicentru multi-funcțional în ZUM 3-Dric” și a valorii 

acestuia, în vederea depunerii cererii de finanțare , în cadrul apelului de proiecte POR/GAL 

HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 ”Axaprioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - dezvoltarelocală sub 

responsabilitateacomunității (DLRC)(ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul 

Axeiprioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare 

Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman –POCU- 2014-

2020 ) 

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

municipiului Huși. 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   30   ianuarie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

            Gabriela  Matei                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


