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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 11 consilieri 

 

HOTARAREA NR.98 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.218 /14.09.2010 pentru 

modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a proiectului 

“Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” 

prevazuta la art.2 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.87/2009 si pentru 

aprobarea valorii totale a proiectului 

 

 

    Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

            Avand in vedere expunerea de motive privind modificarea Hotararii 

Consiliului Local nr.218 /14.09.2010 pentru modificarea valorii contributiei proprii 

din valoarea eligibila a proiectului “Regenerarea municipiului Husi prin 

modernizarea spatiilor publice urbane” prevazuta la art.2 din Hotararea Consiliului 

Local Husi nr.87/2009 si pentru aprobarea valorii totale a proiectului; 

          In baza: Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea 

financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare ai având în vedere 

prevederile HG 218 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

        In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2)  lit.b) si art.45 alin.(2) lit.d) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

     HOTARASTE: 

 

            Art.1. – Se aproba modificarea art.1 al Hotararii Consiliului Local nr.218 

/14.09.2010 pentru  modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a 

proiectului “Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice 

urbane” prevazuta la art.2 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.87/2009 si 

pentru aprobarea valorii totale a proiectului, si va avea urmatorul continut: 
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             “ Art.1. Se aproba noua valoare a contributiei proprii a Municipiului Husi 

din valoarea eligibila a proiectului “Regenerarea municipiului Husi prin 

modernizarea spatiilor publice urbane” in cuantum de 2 %, respectiv 860.506,08 

lei.” 

 

           Art.2. – Se aproba modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local Husi 

nr.218 /14.09.2010 pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea 

eligibila a proiectului “Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor 

publice urbane” prevazuta la art.2 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.87/2009 

si pentru aprobarea valorii totale a proiectului, si va avea urmatorul continut: 

             “Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului “Regenerarea municipiului 

Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” de 53,438,427.40 lei, sursele de 

finantare fiind detaliate  in anexa 1 care face parte integrala din prezenta hotarare.” 

 

Art.3. – Se aproba modificarea Anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local 

nr.218 /14.09.2010 pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea 

eligibila a proiectului “Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor 

publice urbane” prevazuta la art.2 din Hotararea Consiliului Local Husi nr.87/2009 

si pentru aprobarea valorii totale a proiectului, si va avea continutul prevazut in 

Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

        Art.4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul Municipiului Husi. 
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PRESEDINTE DE SEDINTA,              Contrasemneaza, 
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