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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.69 
privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea si depunerea de 

documentatii in vederea solicitarii unei finantarii pentru realizarea obiectivului de 

investitii “Lucrari de constructie si reabilitare Campus scolar Liceul Cuza Voda 

Husi“ in cadrul apelului de proiecte deschis pentru 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 

 

 

  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 solicitarii unei 

finantarii pentru realizarea obiectivului de investitii “Lucrari de constructie si 

reabilitare Campus scolar Liceul Cuza Voda Husi“ in cadrul apelului de proiecte 

deschis pentru 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. 

            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 
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2014 pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 

finale din 19.12.2013; 

              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 realizarea si 

depunerea de documentatii in vederea solicitarii unei finantari pentru realizarea 

obiectivului de investitii “Lucrari de constructie si reabilitare Campus scolar Liceul 

Cuza Voda Husi“, in cadrul apelului de proiecte deschis pentru Programul 

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. 

              (2) – Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi pentru semnarea 

documentelor privind realizarea si depunerea de documentatii mentionate la 

alin.(1). 

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

municipiului Husi.   

 

                                                                             HUSI, 14 aprilie 2014  

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

             Tocu Catalin                                                Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

 

 

 

 
 


