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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.67 
privind acordarea unui aviz de principiu pentru participarea la procesul de selectie a 

unitatilor administrative teritoriale demarat prin proiectul “Platforma pentru dezvoltare 

urbana durabila si integrata" (SMIS 32572) implementat de Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice ,prin care se urmareste întarirea capacitatii 

administratiei locale pentru a putea dezvolta si implementa politici urbane integrate în 

vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare spatiala durabila si a abordarii integrate a 

problematicilor sectoriale de planificare si dezvoltare urbana a oraselor sub 50.000 de 

locuitori 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

            Avand in vedere expunerea de motive privind acordarea unui aviz de principiu 

pentru  participarea la procesul de selectie  a unitatilor administrative teritoriale  demarat 

prin proiectul “Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si integrata" (SMIS 32572) 

implementat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin care se 

urmareste întarirea capacitatii administratiei locale pentru a putea dezvolta si implementa 

politici  urbane integrate în vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare spatiala durabila si 

a abordarii integrate a problematicilor sectoriale de planificare si  dezvoltare urbana a 

oraselor sub 50.000 de locuitori; 

              In baza invitatiei de participare la procesul de selectie a unitatilor administrativ 

teritoriale,  demarat prin proiectul “Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si 

integrata" (SMIS 32572) inregistrata cu nr.7532/19.03.2014; 

               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. (1) – Se aproba acordarea unui aviz de principiu pentru participarea la 

procesul de selectie a unitatilor administrative teritoriale  demarat prin proiectul 
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“Platforma pentru dezvoltare urbana durabila si integrata" (SMIS 32572) implementat de 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ,prin care se urmareste 

întarirea capacitatii administratiei locale pentru a putea dezvolta si implementa politici 

urbane integrate în vederea asigurarii conditiilor de dezvoltare spatiala durabila si a 

abordarii integrate a problematicilor sectoriale de planificare si dezvoltare urbana a 

oraselor sub 50.000 de locuitori; 

           (2) – Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi pentru semnarea documentelor 

in vederea depunerii aplicatiei la procesul de selectie mentionat la aliniatul precedent. 

 

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

municipiului Husi .   

 

 

                                                                              HUSI , 27 martie 2014  
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