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Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.145 
pentru aprobarea proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in 

Husi“, a contributiei proprii a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi la 

proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi“- depus in 

cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritara 4: 

Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2: Reducerea numarului 

de comunitati marginalizate (non - roma) aflata in risc de saracie si excluziune 

sociala prin implementarea de masuri integrate, si imputernicirea persoanei 

desemnate sa semneze contractul de finantare/documentele contractului de 

finantare  

 

   Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

            Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea proiectului “Servicii 

Integrate pentru o Comunitate Incluziva in Husi“, a contributiei proprii a Unitatii 

Administrative Municipiul Husi la proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate 

Incluziva in Husi“, depus in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - 

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2: Reducerea 

numarului de comunitati marginalizate (non - roma) aflata in risc de saracie si excluziune 

sociala prin implementarea de masuri integrate, si imputernicirea persoanei desemnate sa 

semneze contractul de finantare/documentele contractului de finantare;  

          In baza Ghidului Solicitantului Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - 

Conditii Specifice Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Obiectiv 

tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de 

discriminare; Prioritatea de investitii 9.II Integrarea socio-economica a comunitatilor 

marginalizate; Obiectiv specific 4.2: Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de 

saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de 

masuri integrate; 
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          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. Se aproba realizarea proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate 

Incluziva in Husi“, depus in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - 

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei; Operatiunea 4.2: Reducerea 

numarului de comunitati marginalizate (non - roma) aflata in risc de saracie si excluziune 

sociala prin implementarea de masuri integrate .,cu o valoare totala eligibila de 

13.212.399,99 lei, conform Acordului de Parteneriat – parte integranta a Cererii de 

Finantare, incheiat / la data de 15.09.2016 intre: 

- Lider de  parteneriat: Fundatia STAR OF HOPE  ROMANIA;                            

- Partener 1: SC DAL CONSULTING SRL;                                                            

- Partener 2: CENTRU DIECEZAN CARITAS IASI;                                                 

- Partener 3: SCOALA GIMNAZIALA ANASTASIE PANU “ HUSI;                              

- Partener 4: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL 

HUSI. 

    

            Art.2 (1) Se aproba valoarea estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 

proiectului de catre Partener 4: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

MUNICIPIUL HUSI, in suma de 1.139.493,77 lei. 

              (2) Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligilie ale proiectului in suma de 

22.798,88 lei, respectiv 2% din valoarea cheltuielilor eligibile specificate la alin.(1) din 

prezentul articol. 

            Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi Ioan Ciupilan, sa semneze 

contractul de finantare / documentele contractului de finantare. 

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

municipiului Husi.   

                                                                                 HUŞI, 15 iunie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,       Contrasemnează, 

        Gabriela Matei                                         Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 


