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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.96 
privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

“Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huşi”, pentru   

solicitarea unei finanţări europene nerambursabile în cadrul POR 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 şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile 

instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesiblitătii 

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

izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate  Integrat 

Spitalului municipal  “Dimitrie Castroian” Huşi 

 

          Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

 

       - Expunerea de motive privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a  indicatorilor tehnico-economici 

ai investiţiei Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huşi, în 

cadrul POR 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 şi de recreere, precum şi trecerea de la 

serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesibilităţii 

serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, 

Operaţiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal  

“Dimitrie Castroian” Huşi ; 

   -Prevederile Ghidului solicitantului POR 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 şi de recreere, 

precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – 

Creşterea accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru 
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zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii, pentru Apelul de proiecte  

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-cod apel POR/266/8 -Operatiunea 8.1.A  Ambulatorii 

           În temeiul prevederilor  art.36 alin. (2) lit. “b” şi art.45 alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare .                       

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 .Se aprobă Studiul de Oportunitate al investiţiei Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului 

Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huşi, în vederea accesării unei finanţări europene 

nerambursabile în cadrul POR 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 şi de recreere, precum şi 

trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea 

accesiblitătii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace 

şi izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate  Integrat Spitalului 

municipal  “Dimitrie Castroian” Huşi, conform Anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului 

Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" din Huşi, conform Anexei 2. 

Art 3. Se aprobă Descrierea investiţiei propusa a fi realizată prin proiect conform Anexei 3. 

Art.4. Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. La data aprobării prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.293/15.10.2018 . 

            Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Huşi .   

 

 
                                                                    HUŞI  , 21 martie  2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                  Contrasemnează, 

     Victor Blănariu                                                           Secretarul municipiului Huşi  

                    jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


