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privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si realizare proceduri selectie parteneri 

in vederea accesarii de finantari europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in 

Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, 

judetul Vaslui, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei 

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

cod SMIS 114052  

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere: 

 Expunerea de motive privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice si realizare 

proceduri selectie parteneri in vederea accesarii de finantari europene nerambursabile 

pentru proiectele cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane 

marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui, realizata in cadrul proiectului 

“Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele 

urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui“ cod SMIS 114052; 

 Ghidul Solicitantului – conditii specific de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de 

proiecte POR/2018/9/9.1//1 Regiuni, POR/2018/9/9.1/1/BI si POR / 2018/ 9 /9.1/ 

1/IMM, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor 

defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locală sub 

responsabilitatea comunității (DLRC)-in consultare publica; 

 Orientarile pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea strategiilor de 

dezvoltare locala la nivelul oraselor cu peste 20000 de locuitori – Etapa a III a 

mecanismului DLRC, elaborate de PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 

UMAN – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL in octombrie 2017; 

 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 pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 
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 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

          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 aproba realizaea de documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari europene 

nerambursabile pentru proiectele cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane 

marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui, in care UAT Municipiul Husi este solicitant 

eligibil. 

           Art.2 . Se aproba realizarea de  proceduri selectie parteneri in vederea accesarii de finantari 

europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele 

urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru proiectele in care UAT Municipiul 

Husi este solicitant eligibil in Parteneriate între UAT Municipiul Husi - membru al Grupului de 

Actiune Locala “Husi- Comunitate incluziva”, eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și furnizori de 

servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza 

servicii sociale (în cazulcentrelor comunitare integrate - CCImedico-sociale, centre cultural- 

educationale). 

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

documentele necesare realizarii de documentatii si realiare proceduri selectie parteneri in vederea 

accesarii de finantari europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in Strategiei de Dezvoltare 

Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui. 

          Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi 

.   
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PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,             Contrasemnează, 

         Victor Blănariu                                          Secretarul municipiului Huși  
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