
                                                                     ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
          735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

          tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  
 

                                                                                                                                                       
Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  18   consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR.191 
privind aprobarea  bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila  

“Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” 

cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat  in cadrul  Programului Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 

măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile 

mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune 

în administrația publică locală ce o,ptimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP 

 

                 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

                 Avand in vedere: 

 

 expunerea de motive privind aprobarea  bugetului proiectului cu finantare 

europeana nerambursabila  “Introducerea de sisteme informatice pentru 

optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 

128787, accesat  in cadrul  Programului Operational Capacitate Administrativa 

2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile 

mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 

măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale 

din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 

 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 ; 
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 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 . 

 prevederile contractului de finantare nr.356/06.06.2019 privind acordarea 

finantarii neramburabile de catre AMPOCA pentru implementarea proiectului 

cu titlul “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in 

Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787; 

 prevederile Ghidului solicitantului Programul Operational Capacitate 

Administrativa  aferent Cererii  de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică 

și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale 

din regiunile mai puțin dezvoltate” ” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 

              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. (1) Se aprobă bugetul proiectului “Introducerea de sisteme informatice pentru 

optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in 

cadrul Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 in cadrul   Cererii  de 

proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), in valoare totala 

eligibila   de 3.569.651,25 lei, din care,  pe surse de finantare  : 

            - Valoarea eligibila nerambursabila -                                                         3.498.258,22 lei 

 

       *Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul Social European –      3.034.203,56 lei ( 85%);   

         *Valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de Stat –                  464.054,66 lei (13%); 

         -  Cofinantarea eligibila a beneficiarului                                                      71.393,03 lei ( 2%). 

 

             (2)Se aproba bugetul proiectului “Introducerea de sisteme informatice pentru 

optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, pe activitati,  

suactivitati, categorii de cheltuieli si tipuri de cheltuieli , conform anexei la prezenta hotarare. 

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

la cheltuielile eligibile a proiectului in suma de 71.393,03 lei, respectiv 2% din valoarea totala 

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

 

               Art.2 (1)Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 

proiectului “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul 

Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, pentru implementarea proiectului in conditiile 



asumate in contractul de finantare, se vor asigura din bugetul propriu al Unitatii Administrativ 

Teritoriale  Municipiul Husi. 

             (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului 

“Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod 

SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, 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 “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul 

Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, realizate conform contractului de finantare 

nr.356/06.06.2019 incheiat pentru finantarea implementarii proiectului mentionat . 

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

Husi .  

 
                                                                               HUŞI  ,   27  iunie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,              Contrasemnează, 

   Cristinel Popa                                                           Secretarul municipiului Huşi  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 
 


