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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.225 

privind aprobarea proiectului ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL 

COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL «CUZA 

VODĂ» HUŞI, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 

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

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă si a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

     Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

               Avand in vedere expunerea de motive pentru modificarea Hotararii 

Consiliului Local Husi nr.181/2014 modificata prin Hotararea Consiliului Local Husi 

nr.195/2014 privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES 

EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL 

«CUZA VODĂ» HUŞI”,Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 

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

şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă si a cheltuielilor legate de 

proiect; 

                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) 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; 
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               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 proiectul „ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL 

COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL «CUZA VODĂ» 

HUŞI, în vederea finantării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 

2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de 

intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 

profesională continuă. 

 

           Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ASIGURAREA UNUI PROCES 

EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL 

«CUZA VODĂ» HUŞI, în cuantum de 20.412.933,67 lei (inclusiv TVA).    

                 

           Art.3.  Se aprobă contributia proprie în proiect a Unitatii Administrativ 

Teritoriale Municipiul Husi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, cât si contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

6.775.323,40 lei, reprezentând cofinantarea proiectului “ASIGURAREA UNUI 

PROCES EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL 

NAŢIONAL «CUZA VODĂ» HUŞI.”, finantarea proiectului pe surse prezentandu-se 

astfel:  

NR. 

CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din 

care : 
20.412.933,67 

a. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA 

aferent 
6.497.004,82 

b. Valoarea eligibilă  13.915.928,85 

II Contribuţia proprie, din care : 6.775.323,40 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

eligibile  
278.318,58 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile, inclusiv TVA aferent* 
6.497.004,82 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
13.637.610,27 

 

       Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL 

COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL «CUZA 

VODĂ» HUŞI pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din 

bugetul propriu al Unitatii Administrativ Teritoriale  Municipiul Husi. 



           Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în conditiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

 

             Art. 6. Se împuterniceste domnul Ioan I.Ciupilan, Primarul Municipiului 

Husi, judetul Vaslui să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 

numele si pentru Municipiului Husi. 

 

              Art.7.Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului Local Husi nr.217/2014 

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.181/2014 modificata prin 

Hotararea Consiliului Local nr.195/2014 privind aprobarea proiectului 

“ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL COMPETITIV PRIN CREARE 

CAMPUS COLEGIUL NAŢIONAL «CUZA VODĂ» HUŞI”,Axa prioritară 3 – 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,Domeniul major de intervenţie 3.4 – 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

si a cheltuielilor legate de proiect. 

 

             Art.8. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                                            HUSI, 08 decembrie 2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza, 

      Hoha Gheorghe                                                 Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

 
 


