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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 
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privind aprobarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii tehnice in vederea 

accesarii de finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - 

Axa prioritara 13 -Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investitii 9b -

Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunitătilor defavorizate 

din regiunile urbane și rurale,Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in 

orasele mici si mijlocii din Romania 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                  Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea unui aviz de 

principiu pentru realizarea de documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari 

nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 

13 -Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investitii 9b -Oferirea 

de sprijin pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunitătilor defavorizate din 

regiunile urbane și rurale,Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii 

populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania 

               In baza Ghidului Solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor in 

cadrul Apelului de Proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritara 13, 

Prioritatea de Investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii 

populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania“ – aflat in consultare publica; 

              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: 

 

 Art.1. (1) Se aproba acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea de 

documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari nerambursabile in cadrul 

Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 13 -Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investitii 9b -Oferirea de sprijin 
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pentru revitalizarea fizică, economic și socială a comunitătilor defavorizate din regiunile 

urbane și rurale,Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in 

orasele mici si mijlocii din Romania. 

                  (2) Se aproba cuprinderea in bugetul local 2018 a sumelor necesare estimate 

in suma de 510.698,00 lei fara TVA, pentru achizitionarea /realizarea documentatiilor 

tehnice / serviciilor de specialitate, pentru accesarea finantarii europene nerambursabile 

specificate mai sus;. 

                   (3) Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi pentru semnarea 

documentelor in vederea realizarii documentatiilor tehnice si depunerii cererii de 

finantare la procesul de selectie pentru accesarea finantarii mentionate la aliniatul (1). 

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

municipiului Husi.   
 

                                                                                       HUȘI, 15 februarie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ,              Contrasemnează, 

             Cristinel Popa                                         Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 


