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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 13 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR. 263 
privind aprobarea propunerii de proiect, și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

“Introducerea de sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in  Municipiul Husi”, pentru 

accesarea unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Progrmului Operational Capacitate 

Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte  POCA /350/2/ 1 ( CP10 / 2018  pentru regiunile mai puţin 

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 propunerii de proiect, și indicatorii tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții: “Introducerea de sisteme informatice in vederea 

optimizarii proceselor in Municipiul Husi”, pentru accesarea unei finantarii europene 

nerambursabile in cadrul Progrmului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – 

cererea de proiecte POCA /350/2/ 1 ( CP10 / 2018  pentru regiunile mai puţin 

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 / 350/ 2/ 1 ( CP10 / 2018  pentru regiunile mai puţin 

dezvoltate)) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 

pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”;     

                 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. Se aprobă propunerea de proiect, și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții: “Introducerea de sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in Municipiul Husi”, 

pentru accesarea unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Progrmului Operational Capacitate 

Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA /350/2/ 1 ( CP10 / 2018  pentru regiunile mai puţin 

dezvoltate ))  „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la 

nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”. 
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              Art.2.Se aproba descrierea sumară de proiect și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții: ”Introducerea de sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in Municipiul Husi”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

               Art.3. Se împuterniceste Primarul Municipiului Husi, domnul Ioan Ciupilan, să semneze cererea de 

finantare si toate documentele necesare realizarii si depunerii documentatiilor tehnice in vederea obtinerii 

finantarii europene nerambursabile prevazute la art.1 din prezenta. 

         Art.4 . Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Husi.   
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     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează, 

           Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


