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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.224 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului 

“ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE 

CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL «CUZA VODĂ» HUŞI”, a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului si bugetului revizuit al acestuia 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

   Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice a proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL 

COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL « CUZA VODĂ » 

HUŞI”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si bugetului revizuit al 

acestuia; 

               Potrivit ghidului solicitantului elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice –Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 ,Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, 

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă, apel de proiecte pentru anul 2014 pentru 

fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 

19.12.2013 si a Ordinului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile 

(actualizat la data de 08.10.2014) pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate 

Programului Operational Regional conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale 

din 19.12.2013, domeniul major de intervenţie „Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare” în cadrul axei 

prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului Operaţional Regional 

2007-2013; 

  In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile 

Hotararii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
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structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţi; prevederile art. 36 alin. (2) litera b) coroborat cu 

art.36 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

             Art.1. – Se aproba documentatia tehnico-economica a proiectului 

“ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE 

CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL «CUZA VODĂ» HUŞI” si indicatorii tehnico-

economici ai proiectului conform Devizului general prezentat in anexa 1 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.2.- Se aproba bugetul revizuit al proiectului “ASIGURAREA UNUI 

PROCES EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL 

NAŢIONAL «CUZA VODĂ» HUŞI” in valoare totala de 20.412.933,67 lei (inclusiv 

TVA), prezentat in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.3. – Sursa de finantare a acestui obiectiv se constituie din fonduri europene 

nerambursabile si veniturile proprii ale bugetului local. 

           Art.4. Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local Husi nr.218/2014 

privind aprobarea bugetului revizuit al proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES 

EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL 

«CUZA VODĂ» HUŞI”, si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei . 

           Art.5.– Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.     
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