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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 65 

privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila 

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din 

Husi” cod SMIS 126737, accesat in cadrul Programului  Operational Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 

– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale 

si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de 

comunităti, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, 

comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace si izolate, 

Operatiunea A – Ambulatorii, pentru apelul de proiecte POR/2018/8/8.1.A/1/7 regiuni 

 

 

   Consiliul Local al Municipiului, judetul Vaslui ; 

 

   Avand in vedere: 

 

 Referatul Biroului Managementul Proiectelor nr.3676 din 12.02.2020; 

 Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Husi nr.3677 din 12.02.2020 

privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila 

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie 

Castroian din Husi” cod SMIS 126737 accesat in cadrul Programului  

Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale si 

de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate 

de comunităti, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitătii serviciilor de 

sănătate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace 

si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru apelul de proiecte 

POR/2018/8/8.1.A/1/7 regiuni; 
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 Raportul Biroului Managementul Proiectelor nr.3678 din 12.02.2020; 

 Avizul Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica locala, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

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

finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 Avizul Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, munca, 

protective sociala, protectia copilului, familie; 

 Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale 

sau organigrame similar, relatii externe ; 

 

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 “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului 

Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod SMIS 126737 accesat in cadrul Programul 

Operational Regional 2014-2020 pentru apelul de proiecte POR/2018/8/8.1.A/1/7 regiuni, in 

valoare totala eligibila de 5.530.843,28 lei . 

                (2) Se aproba bugetul proiectului “{Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod SMIS 126737, pe activitati, subactivitati, 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 110.617,32 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 

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod 

SMIS 126737, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare din instumente structurale. 

               Art.3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Husi, domnul Ioan Ciupilan,  să 

semneze in numele Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi, documentele din 

proiectul “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din 

Husi” cod SMIS 126737, realizate conform Contractului de Finantare nr.5074/04.02.2020 

incheiat pentru finantarea implementarii proiectului mentionat . 

              Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

Municipiului Husi .  

                                                                                                           

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   27 februarie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel   Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


