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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.107 
privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si asigurarea resurselor necesare 

realizarii acestora, in vederea accesarii finantarii europene nerambursabile pentru  proiectele 

cuprinse in ”Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din 

municipiul Husi, judetul Vaslui”, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul 

Husi, judetul Vaslui“ cod SMIS 114052  

 

        Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

        Avand in vedere: 

 Expunerea de motive privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si asigurarea 

resurselor necesare realizarii acestora, in vederea accesarii finantarii europene 

nerambursabile pentru proiectele cuprinse in ”Strategia de Dezvoltare Locala pentru 

zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”, realizata in cadrul 

proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru 

zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui “ cod SMIS 114052 ; 

 Ghidul Solicitantului  Programul Operational Capital Uman 2014-2020 –conditii specifice 

de accesare a fondurilor  ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”  - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Prioritatea de investiții 

9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 

5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 

locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea 

de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Apel de Proiecte  5/ 

PI 9.vi/ OS 5.1.-Regiuni mai putin dezvoltate; 

 Ghidul Solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de 

proiecte POR/2018/9/9.1//1 Regiuni, POR/2018/9/9.1/1/BI si POR / 2018/ 9 /9.1/ 1/IMM, 

Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate 

din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locală sub responsabilitatea 

comunității (DLRC)-in consultare publica; 

 Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, 

judetul Vaslui, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea 
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Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, 

judetul Vaslui“ cod SMIS 2014: 114052 ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură;        

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeană,  relaţii cu alte consilii 

locale sau organisme similare , relaţii externe . 

         In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.b) si art.45 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .                       

HOTARASTE : 

 

           Art.1.Se aproba realizarea de documentatii tehnice si asigurarea resurselor necesare realizarii 

acestora, in vederea  accesarii finantarii europene nerambursabile pentru  proiectele cuprinse  in 

”Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul 

Vaslui”, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui “ cod SMIS 114052 . 

 

           Art.2. Se aproba alocarea in bugetul local pe anul 2019 a sumei de 258.000,00 lei fara TVA, 

necesara  realizarii documentatiilor tehnice de specialitate pentru  accesarea finantarilor prevazute la 

art.1 din prezenta, respectiv realizarea de expertize, documentatii de avizare a lucrarilor de 

interventii /studii de fezabilitate si alte documentatii tehnice in functie de specificul fiecarui proiect, 

in vederea asigurarii gradului de maturitate al proiectelor  cuprinse in ”Strategia de Dezvoltare 

Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”,  in care Municipiul 

Husi este beneficiar eligibil. 

 

          Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi 

.   
 

                                                                           HUŞI, 28 martie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                  Contrasemnează, 

    Victor  Blănariu                                                           Secretarul municipiului Huşi  

                    jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


