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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.112 
Privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii in vederea 

accesarii de finantari in cadrul Programului Operational  Regional 2014-2020, Axa 

prioritara 5 – “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural” 
 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

           Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea 

de documentatii in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului 

Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – “Îmbunătățirea mediului 

urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural“; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

           In baza Ghidului Solicitantului Programul Operational Regional 2014-2020 - 

conditii specifice de accesare a fondurilor pentru cele doua prioritati de investitii din 

cadrul Axei prioritare 5 – “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, respectiv prioritatea de investitii 5.1 

“Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltare patrimoniului natural si cultural” si 

prioritatea de investitii “Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, 

revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de 

reducere a zgomotului”; 

             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 in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului Operational 
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Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” si cuprinderea in bugetul local 

a sumei de 7938 lei pentru realizarea de documentatii tehnice si consultanta de 

specialitate; 

 

               (2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi pentru semnarea 

documentelor in vederea depunerii aplicatiilor la procesul de selectie in accesarea 

finantarilor mentionate la aliniatul precedent. 
 

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

municipiului Husi.   
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PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza, 

        Sergiu Boeru                                                           Secretarul municipiului Husi  
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