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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  15 consilieri  

  

       

    HOTĂRÂREA NR. 313  
privind aprobarea proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata 

pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila “si a cheltuielilor legate de proiect, in cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre 

o economie cu emisii scazute de carbon”, ”Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor 

strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special 

pentru zonele urbane ,inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a 

masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea 

emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila “ 

 

 

        Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

              Avand in vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

internationale nr. 26079 din 03.10.2019 ; 

•  Referatul de aprobare al primarului  privind aprobarea proiectului 

“Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de 

Mobilitate Urbana Durabila “si a cheltuielilor legate de proiect, in cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 

“Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, ” 

Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute 

de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele 

urbane ,inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a 

masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - 

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de 

mobilitate urbana durabila “; 

• Raportul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii 

internationale nr.26080 din 03.10.2019; 
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• In baza Ghidului Specific POR 2014-2020  Axa Prioritară 3 “Sprijinirea 

tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon” Prioritatea de 

investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane 

,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor 

de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea 

emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate 

urbana durabila “; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;   

• Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale,buget, 

finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ; 

•  Avizul  Comisiei de comunicare, integrare europeană,  relaţii cu alte consilii 

locale sau organisme similare , relaţii externe ; 

        In temeiul prevederilor art.139 alin. (3) si art.196  alin.(1) lit.”a” din 

Ordonanta de Urgenta  nr.57/2019 privind Codul Adminitrativ; 

             

     HOTARASTE : 

 

 Art.1. Se aproba proiectul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi 

bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”  în vederea finantării acestuia în cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 

4e, Obiectivul de investitii 3.2,  apelul de proiecte  nr.POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI. 

             Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in 

Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ”, în cuantum de   

39.323.095,89  lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului  din anexa . 

             Art.3. (1)  Se aprobă contributia in proprie in proiect   în valoare  de 

3.997.393,67 lei ( inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului,  cât si contributia  de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 



de 706.514,04 lei , reprezentând cofinantarea proiectului “Reducerea emisiilor de carbon 

in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” . 

            (2)  Din valoarea totala a cheltuielilor neeligibile ale proiectului cuprinse in 

bugetul stipulate la articolul 2 din prezenta, suma de 3.301.500,00 lei reprezentand 

valoarea TVA aferenta cheltuielilor  privind achizitia autobuzelor electrice , va fi 

suportata de la bugetul de stat (conformOUG 40/2015,art.9,lit.a) 

            Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe 

Planul de Mobilitate Urbana Durabila”cod SMIS 123567, pentru implementarea 

proiectului în conditii optime, se vor asigura din bugetul local. 

            Art.5  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, 

inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de 

verificare a achiziţiei. 

           Art.6  Se împuterniceste  Primarul Municipiului Husi, domnul Ciupilan Ioan  să 

semeneze toate documentele  necesare şi contractul de finanţare în numele  Municipiului 

Husi . 

           Art.7  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

Municipiului Husi . 

 

                                                                              HUŞI  ,  08 octombrie  2019                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate , 

       Gabriela Matei                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 


