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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 15 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.257 
privind aprobarea includerii in lista de investitii pentru anul 2016 a 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 

estimate  necesare finalizarii acestuia  

 

 

       Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

         Avand in vedere: 

             -Expunerea de motive pentru aprobarea includerii in lista de investitii 

pentru anul 2016 a 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 estimate  necesare finalizarii acestuia; 

        - Prevederile 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;  

- Contractul de finantare nr. 5011/29.01.2015 aferent proiectului “Asigurarea 

unui proces educaţional competitiv prin creare Campus Colegiul Naţional 

“Cuza Vodă” Huşi”, finantat prin POR 2007-2013, Axa Prioritara 3, 

Domeniul de interventie 3.4, SMIS 53607; 

- Instructiunea AM POR nr. 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte 

aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se 
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finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a 

obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii 

functionalitatii acestora; 

- NOTA Organismului Intermediar ADR NORD EST, inregistrata cu 

nr.28919/OI/10.12.2015; 

          In coformitate 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 art. 36 alin. (2), lit. b), alin (4) lit. d) si art. 45 alin (2) lit d) din 

Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

     HOTARASTE: 

 

          ART.1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a 

proiectului “Asigurarea unui proces educaţional competitiv prin creare Campus 

Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi” cod SMIS 53607, Axa prioritară 3 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie Reabilitarea 

/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, precum si ca 

data pentru  atingerea indicatorilor aferenţi acestui DMI, cu atingerea obiectivelor 

si realizarea indicatorilor asumati. 

         ART .2. Se aprobă introducerea în lista de investitii pe anul 2016 a 

proiectului “Asigurarea unui proces educaţional competitiv prin creare Campus 

Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi”cod SMIS 53607, contract de finantare nr. 

5011 din data de 29.01.2015,  

          ART.3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării 

proiectului în termenul mentionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, 

care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 

3.782.833,77 lei fara TVA respectiv 4.679.574,14 lei (TVA inclus) si va fi 

introdusă în bugetul local al municipiului Husi pe anul 2016. 

          ART. 4. Lista de investitii va fi definitivată si aprobată odată cu adoptarea 

bugetului local pe anul 2016. 

          ART. 5. Se împuterniceste Primarul Municipiului Husi Ioan Ciupilan, să 

semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr.5011/29.01.2015 în 

numele Unitatii Administrativ Teritoriale Muncipiul Husi.  

         ART. 6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul municipiului Husi. 
                                                                          HUSI, 16 decembrie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

        Blanariu Victor                                                      Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


