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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 
 

    HOTARÂREA NR.79  
Privind aprobarea valorii proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii 

Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Implementarea unui sistem de 

management al performanţei şi calităţii în Primăria municipiului Huşi, judeţul Vaslui” codul MY 

SMIS 120630, depus in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa; Axa 

prioritară 2- Administratie publică si sistem judiciar accesibile si transparente; Obiectiv Specific 

2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea 

administratiei publice 2014 – 2020 

 

 

        Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

                Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea valorii 

proiectului, a bugetului acestuia si a contributiei proprii a Unitatii Administrativ 

Teritoriale Municipiul Husi la proiectul “Implementarea unui sistem de 

management al performanţei şi calităţii în Primăria municipiului Huşi, judeţul 

Vaslui” codul MY SMIS 120630, depus in cadrul Programului Operational 

Capacitate Administrativa; Axa prioritară 2- Administratie publică si sistem 

judiciar accesibile si transparente; Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme 

și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea 

administratiei publice 2014 – 2020; 

         In baza Ghidului solicitantului aferent Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014 - 2020, Axa prioritară 2.Administratie publică si sistem 

judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea 

autorităţilor si instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât si 
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din regiunile mai putin dezvoltate, să introducă managementul calitătii în 

concordanţă cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizată a 

managementului calitătii în autorităti si institutii publice 2016-2020, Obiectivul 

Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publică 

locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP 

2014-2020; 

         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 valoarea proiectului “Implementarea unui sistem de 

management al performanţei şi calităţii în Primăria municipiului Huşi, judeţul 

Vaslui” codul SMIS 120630, depus in cadrul Programului Operational 

Capacitate Administrativa; Axa prioritară 2- Administratie publică si sistem 

judiciar accesibile si transparente; Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru 

consolidarea administratiei publice 2014 – 2020, in suma totala eligibila  de 

423.209,34 lei, detaliata pe surse de finantare astfel: 

nr.crt SURSE DE FINANŢARE VALOARE    ( lei) 

1 Valoarea totală a proiectului 423,209.34 

2 Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00 

3 Valoarea eligibilă a proiectului 423,209.34 

4 Asistenţă financiară nerambursabilă 

solicitată 

414,745.15 

5 Valoarea finanțării din FSE(85%) 359,727.94 

6 Valoarea finanțării de la bugetul de 

stat(13%) 

55,017.21 



7 Contribuţia solicitantului(2%) 8,464.19 

             

             (2) Se aproba bugetul proiectului „Implementarea unui sistem de 

management al performanţei şi calităţii în Primăria municipiului Huşi, judeţul 

Vaslui” codul SMIS 120630, conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

              (3) Se aproba contributia proprie a Unitatii Administrativ Teritoriale 

Municipiul Husi la cheltuielile eligilie ale proiectului in suma de 8,464.19 lei , 

respectiv 2% din valoarea cheltuielilor eligibile specificate la alin.(1) din prezentul 

articol. 

            Art.2. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ”Implementarea unui sistem de management al 

performanţei şi calităţii în Primăria municipiului Huşi, judeţul Vaslui” codul 

SMIS 120630, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura 

din bugetul propriu al Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi. 

                      (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

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

semneze documentele din proiectul ”Implementarea unui sistem de management al 

performanţei şi calităţii în Primăria municipiului Huşi, judeţul Vaslui” codul 

SMIS 120630, realizate conform contractului de finanţare nr.57/14.02.2018 

incheiat pentru proiectul mentionat, în numele Unitatii Administrativ Teritoriale 

Muncipiul Husi. 

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

municipiului Husi. 

 
                                                                              HUȘI, 07 martie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,             Contrasemneaza,  

 Corjinschi Ioan - Alexandru                         Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 


