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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.06 

Privind acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea de documentatii in 

vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte transfrontaliere finantate prin 

Programul Operational Comun Romania - Ucraina- Republica Moldova 2007-

2013 
 

             Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

                          Avand in vedere expunerea de motive privind acordarea unui aviz de 

principiu pentru depunerea de documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru 

proiecte transfrontaliere finantate prin Programul Operational Comun Romania - 

Ucraina- Republica Moldova 2007-2013; 

               Urmare lansarii celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte din luna 

noiembrie 2011, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului din 

Romania, în calitate de Autoritate Comună de Management a  Programului 

Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, solicită 

propuneri de proiecte pentru Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a 

zonei de frontieră, Prioritatea 2: Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi 

Prioritatea 3: Promovarea activităţilor people-to-people, în aria eligibilă a 

programului, proiecte care vor beneficia de asistentă financiară din Programul 

Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013; 

           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 - Se aproba acordarea unui aviz de principiu pentru depunerea de 

documentatii in vederea obtinerii de fonduri pentru proiecte transfrontaliere, 



finantate prin Programul Operational Comun Romania- Ucraina- Republica 

Moldova 2007-2013, pentru urmatoarele propuneri de proiecte: 

 Amenajare cinematograf si transformarea acestuia in Centru Cultural; 

 Sistem de alarmare publica si dispecerat de comunicatii pentru Politia 

Locala; 

 Parc de panouri fotovoltaice; 

 Autospeciale pentru colectarea deseurilor; 

 Promovarea comuna a turismului din zona transfrontaliera prin crearea 

unei baze de date electronice; 

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

municipiului Husi. 

 

                                                                              HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,   Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                       Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


