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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

HOTARAREA NR.35 
pentru aprobarea realizarii si depunerii documentatiei in vederea accesarii unei finantari pentru 

reabilitarea,modernizarea infrastructurii culturale si dotarea Casei de Cultura”Alexandru 

Giugaru” Husi in cadrul  Programului “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

natural” lansat de Unitatea de Management a Proiectului-Ministerul Culturii, finantat prin 

Mecanismul Financiar al Spatiului  Economic European ( SEE) 2009-2014 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui. 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive pentru aprobarea realizarii si depunerii documentatiei in vederea 

accesarii unei finantari pentru reabilitarea,modernizarea infrastructurii culturale si dotarea 

Casei de Cultura”Alexandru Giugaru” Husi in cadrul  Programului “Conservarea si 

revitalizarea patrimoniului cultural si natural” lansat de Unitatea de Management a 

Proiectului-Ministerul Culturii, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului 

Economic European (DEE) 2009-2014; 

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

protectie sociala, protectia copilului, familie. 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, 

finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea 

domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura. 

 In conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Cererea de proiecte mari in cadrul 

Programului ”Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural” lansat de Unitatea de 

Management a Proiectului-Ministerul Culturii, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului 

Economic European (SEE) 2009-2014, prevederile art.36 alin.(2) litera b) din Legea nr.215/2001 

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

 In temeiul art.45 alin.(2) litera d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

             H O T A R A S T E: 
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 Art.1.(1) – Se aproba realizarea si depunerea documentatiei in vederea accesarii unei 

finantari pentru reabilitarea,modernizarea infrastructurii culturale si dotarea Casei de Cultura 

”Alexandru Giugaru” Husi in cadrul  Programului “Conservarea si revitalizarea patrimoniului 

cultural si natural” lansat de Unitatea de Management a Proiectului-Ministerul Culturii, finantat 

prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014. 

             (2) – Costul serviciilor de consultanta necesare realizarii si depunerii documentatiei in 

vederea accesarii finantarii, se va incadra in suma alocata cu aceasta destinatie in bugetul local 

pe anul 2014, respectiv echivalentul a 5000 euro. 

 

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

municipiului Husi.        

 
                                                                                                HUSI, 27 februarie 2014  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               Contrasemneaza, 

          Liviu Iacob                                                              Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 


