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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
privind acordarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii in vederea 

accesarii de finantari in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - 

“Sprijin pregătitor pentru animarea comunitătii din cadrul orașelor cu populație de peste 

20.000 de locuitori”  

 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

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

pentru realizarea de documentatii in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului 

Operational  Capital Uman 2014-2020 - “Sprijin pregătitor pentru animarea comunitătii 

din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori”; 

            In baza Ghidului Solicitantului Programul Operational Capital Umani - Conditii 

Specifice Cererea de propuneri de proiecte nr. 3 /2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea 

comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”; 

             Avand in vedere noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia 

Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei și a 

excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunitătilor în 

dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unor strategii 

integrate de dezvoltare locală, respectiv “Dezvoltarea Locală plasată sub 

Responsabilitatea Comunității (DLRC); 

            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 de 

documentatii in vederea accesarii de finantari in cadrul Programului Operational Capital 

Uman 2014-2020 - “Sprijin pregătitor pentru animarea comunitătii din cadrul orașelor 

cu populație de peste 20.000 de locuitori”. 
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                 2)Se imputerniceste Primarul Municipiului Husi pentru semnarea 

documentelor in vederea depunerii aplicatiei la procesul de selectie in accesarea 

finantarilor mentionate la aliniatul precedent. 

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

municipiului Husi.   

 

       

                                                                                       HUSI, 14 martie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        Contrasemneaza, 

    Popa Cristinel                                                             Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 
 


