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                                                                                  Hotărârea  a fost adoptată  cu  

votul a 15 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.93 
privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL HUŞI în calitatea de lider, la 

parteneriatul cu CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI şi SC ASCEDO 

INTERNATIONAL SRL - în calitate de parteneri, în vederea depunerii cererii de 

finanţare pentru proiectul cu titlul “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei 

de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Huşi, 

judeţul Vaslui”, şi aprobarea indicatorilor tehnici şi financiari ai proiectului 

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

             Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea participării UAT 

MUNICIPIUL HUŞI în calitatea de lider, la parteneriatul cu CENTRUL DIECEZAN 

CARITAS IAŞI şi SC ASCEDO INTERNATIONAL SRL- în calitate de parteneri, în 

vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul cu titlul “Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate din 

municipiul Huşi, judetulVaslui”, şi aprobarea indicatorilor tehnici şi financiari ai 

proiectului 

               În baza Ghidului Solicitantului condiţii specifice ”Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - oraşe/ municipii cu populaţie de 

peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. din cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată 

subresponsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: 

Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1: 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 

operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;             
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            Având în vedere Raportul de selecţie al partenerilor nr. 25741/08.11.2016 emis de 

comisia de selecţie a UAT Huşi, stabilită prin Dispoziţia nr 509 din data de 25.10.2016 şi 

acordul de parteneriat propus; 

                În conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) şi (2), art. 44 alin (1) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

                În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin (4) lit. d) şi art. 45 alin (2) lit d) din 

Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       

     HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă participarea UAT MUNICIPIUL HUŞI în calitatea de lider, 

la parteneriatul cu CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI şi SC ASCEDO 

INTERNATIONAL SRL- în calitate de parteneri, în vederea depunerii cererii de finanţare 

pentru proiectul cu titlul “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Huşi, judeţul Vaslui” în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa  prioritară 5 - Dezvoltare locală 

plasată subresponsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 

9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii; Obiectivul specific 5.1: 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 

accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 

operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - ”Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  . 

              (2)Se aprobă Acordul de parteneriat prezentat în Anexa 1. 

          Art.2. Se aprobă participarea UAT MUNICIPIUL HUŞI la delimitarea teritoriului 

vizat de intervenţia DLRC pentru municipiul Huşi şi realizarea studiului de referinţă 

asupra Zonelor urbane marginalizate (ZUM) din municipal Huşi, în conformitate cu 

Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate şi a zonei funcţionale, incluzând:Zona Industrială; 

Zona Recea; Zona Raiesti; Zona Corni; Zona Episcopiei; Zona Stadion; Zona Grădinari; 

Zona Baia Veche; Zona Plopeni; Zona Schit; Zona Broşteni; Zona Gării; Zona Dobrina; 

Zona funcţional Centru, cu excepţia străzilor: Str. Alexandru Ghitescu, Str. Barbu 

Lautaru, Str. Episcopiei, Str. Sara, Str. Cotroceni, Str. Dumitru Hodea, Str. 1 Decembrie: 

Nr. 47 – bloc Recon, Nr. 45 – bloc 9 (sc A, B, C), Nr. 37 – bloc 8, Nr. 33 – bloc 7 (sc A, 

B), ce fac obiectul proiectului “Servicii integrate pentru o comunitate incluziva în Huşi” 

apel POCU 20/4.2. 

 Art.3. Se aprobă participarea UAT MUNICIPIUL HUŞI în calitate de partener 

public, la organizarea juridică a unui parteneriat public-privat “plasat sub 

responsabilitatea comunităţii”, infiintatc onform OG26/2000, sub forma Grupului de 

Acţiune Locală Urban, în vederea întocmirii şi implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală a teritoriului vizat de  intervenţia DLRC, după aprobarea sprijinului pregătitor. 



Art.4.(1) Se aprobă valorea totală eligibila a bugetului proiectului UAT 

MUNICIPIUL HUŞI în calitate de lider de partener,în suma de 124.684,00 lei, din 

valoarea totală eligibila a proiectului de 222.650,00 lei. 

(2) Se aprobă Bugetul proiectului prezentat în Anexa 2. 

Art.5 Se aprobă contribuţia proprie în proiect, în suma de 2.493,68 lei, 

reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferenta activităţilor asumate de UAT 

MUNICIPIUL HUŞI în cadrul proiectului. 

 

Art 6. Se aprobă rearealizarea investiţiilor FEDR din cadrul proiectului, în limita a 

10 % din valoarea totală eligibila a proiectului, de către UAT MUNICIPIUL HUŞI în 

calitate de lider de parteneriat, constând în următoarele achiziţii: 2 computere desktop,1 

laptop, 1 multifuncţionala. Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor fi 

transferate ulterior Grupului de Acţiune Locală Urban constituit. 

 

Art.7 . UAT MUNICIPIUL HUŞI se angajează să suporte din surse proprii 

eventualele  cheltuieli neeligibile din cadrul proiectului. 

 

 Art.8. Se împuterniceşte domnul Ioan I.Ciupilan, Primarul Municipiului Huşi, 

judeţul Vaslui să semeneze toate actele necesare depunerii proiectului în cadrul POCU, 

Obiectivul specific 5.1“ Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 

20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“. 

 

 Art.9. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huşi. 

 

 

                                                                             HUŞI, 11 noiembrie 2016   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,     Contrasemnează, 

     Sergiu Boeru                                               Secretarul municipiului Huşi  

                jr.Monica Dumitrașcu 


