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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTARAREA NR.48 
privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea si depunerea de documentatii in 

vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial 

Cresterea Competitiviatii Economice, Operatiunea 3.2.1 – “Sustinerea implementarii de solutii 

de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, Axa III: - 

“Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea si 

depunerea de documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte finantate prin 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitiviatii Economice, Operatiunea 3.2.1 

– “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar”, Axa III: - “Tehnologia informatiilor si 

comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”. 

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

finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii 

locale sau organisme similare, relatii externe. 

 In baza programelor de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea 

Europeana si Guvernul Romaniei (cuprinse in Catalogul surselor de finantare – din luna 

ianuarie 2013),respectiv a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitiviatii 

Economice, Apelul 3,Operatiunea 3.2.1 – “Sustinerea implementarii de solutii de e-

guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, Axa III: - 

“Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”. 

             In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.e) coroborat cu art.36 alin.(7) si art.45 

alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

     HOTARASTE: 
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 Art.1. – Se aproba acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea si depunerea 

de doc umentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte finantate prin Programul 

Operational Sectorial Cresterea Competitiviatii Economice, Operatiunea 3.2.1 – 

“Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar”, Axa III: - “Tehnologia informatiilor si 

comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”.  

  

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

municipiului Husi. 

 

                                                                                HUSI, 28 februarie 2013  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,          Contrasemneaza, 

         Cătălin Ţocu                                                  Secretarul municipiului Huşi  

             jr.Monica Dumitraşcu 
 


