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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.41 
privind aprobarea  realizarii si depunerii de documentatii  in vederea accesarii unei finantari 

europene nerambursabile  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” 

 

 

         Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

         Avand in vedere: 

 

 Expunerea de motive privind aprobarea  realizarii si depunerii de documentatii  in 

vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile  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”; 

 Prevederile Ghidului solicitantului Programul Operational Capacitate Administrativa  

2014-2020, 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”;8 

 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 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 .                       
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          Art .1. Se aprobă realizarea si depunerea de documentatii in vederea obtinerii unei finantari 

europene nerambursabile in cadrul  Progrmului 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”. 

Art 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei 23185 lei inclusTVA ,  pentru plata 

serviciilor tehnice de specialitate necesare realizarii  documentatiilor si depunerii  acestora in 

vederea obtinerii finantarii stipulate la articolul 1. 

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

Husi .   
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                   Contrasemnează, 

         Georgel  Dumitrel                                           Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


