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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.148   
privind aprobarea plății cotizației UAT Municipiul Huși la Asociația Grupul de Acțiune Locală "Huși - 

Comunitate Incluzivă", asociație inființată urmare implementării proiectului cu finanțare europeană "Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din 

municipiul Huși, județul Vaslui" 

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                 Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea cotizatiei UAT 

Municipiul Husi la Asociatia Grupul de Actiune Locala “Husi-Comunitate Incluziva”, 

asociatie infiintata urmare implementarii proiectului cu finantare europeana “Sprijin 

pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane 

marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”; 

           Prevederile Ghidului 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, precum si prevederile 

contractului de finantare nr.POCU/137/5/1/114052/2017; 

           In conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) si (2), art. 44 alin (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                   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: 
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 Art.1.(1). Se aproba plata cotizatiei UAT Municipiul Husi la Asociatia Grupul de 

Actiune Locala “Husi-Comunitate Incluziva”, asociatie infiintata urmare implementarii 

proiectului cu finantare europeana “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de 

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

in cuantum de 3000 lei lunar, incepand cu luna mai 2018. 

           (2) Sursa de finantare necesara platii cotizatiei UAT Municipiul Husi la Asociatia 

Grupul de Actiune Locala “Husi-Comunitate Incluziva”, o reprezinta veniturile proprii ale 

bugetului local. 

          Art .2 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi .   

 

                                                                                HUŞI, 11 mai 2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ,             Contrasemneaza,  

   Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huși  

                 jr.Monica Dumitrașcu 
 


