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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul  a   19 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.40 
privind aprobarea bugetului Proiectului “ADMINnet – Către o dezvoltare 

armonioasă  a zonei de frontieră din România-Republica Moldova” pe anul  

2012 

 

 
              Consiliul Local al municipiului Husi , judetul Vaslui ; 

 

                  Avand in vedere expunerea de  motive  privind aprobarea bugetului Proiectului 

“ADMINnet – Către o dezvoltare armonioasă  a zonei de frontieră din România-Republica 

Moldova” pe anul  2012; 

                 In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, actualizata,  nr. 273 din 

29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din 18.07.2006 ; prevederile Legii bugetului de stat pe anul 

2012  nr.293/2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 914 din data de 22 

decembrie 2011 ;  

                     Avand in vedere prevederile   Legii nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea si 

utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru 

obiectivul " Cooperare teritoriala europeana”; 

        In temeiul prevederilor art.36 alin.4 litera "a" si art. 45 alin.(2) din legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

                                                                             HOTARASTE: 

Art.l. (1) - Se aproba bugetului Proiectului  “ADMINnet – Către o dezvoltare armonioasă  

a zonei de frontieră din România-Republica Moldova” pe anul 2012 , conform anexelor  nr.1 si nr.2, 

care fac parte integranta din prezenta hotarare ; 

http://www.moficial.ro/2011/0914.pdf
http://www.moficial.ro/2011/0914.pdf


              (2) Bugetul total al Proiectului “ADMINnet – Către o dezvoltare armonioasă  a 

zonei de frontieră din România-Republica Moldova” prezinta atat  la partea de venituri  cat si la  

partea de cheltuieli suma de  166.664,88 EUR, echivalent  a 702.076,00  LEI ( curs inforEuro 

31.03.2011) ; 

                 (3 ) Repartizarea pe parteneri a bugetului total al Proiectului “ADMINnet – Către 

o dezvoltare armonioasă a zonei de frontieră din România-Republica Moldova” se prezinta 

astfel:   

 

SPECIFICARE                                     BUGET PROIECT                                       

                                                                              (EUR)_____________                                                                 

Buget total,                                                                    166.664,88                                                      

   din care: 

1. Consiliul Local Husi   –aplicant/beneficiar                  55.002,96                 

2.Asociatia Publica “Asociatia Teritoriala                     35.036,32             

 a Primarilor din Raionul Hîncesti  

Republica Moldova” -partener 1; 

3. Fundatia “United Europe “–                                      76.625,60                

 Filiala Vaslui , partener 2; 

               (4) –Sursele  de finantare ale   proiectului  sunt urmatoarele : 

                                                EUR           Echivalentul in LEI 

(curs InforEuro  

                                                                   la data incheierii 

           SPECIFICARE                                                                                              Contract finantare 

                                                                                                                                                                

•   Valoarea  totala  a proiectului                                          166664,88 EUR        702.076,00  LEI                                                                                                 
din care :              
         - Sume finantate de Autoritatea Comuna 

            de Management                                                      149.998,39 EUR          631.868,00  LEI 

         - Sume finantate de institutiile partenere  ,total      16.666,49 EUR            70.208,00  LEI                                                             
din care: 

                        -   Consiliul Local Husi                     aplicant/beneficiar                      1666,65 EUR                         7.021,00  LEI 

                       -   Asociatia Publica “Asociatia Teritoriala a Primarilor din 

                            Raionul Hîncesti Republica Moldova –,partener 1;                      8333,24 EUR                    35.104,00  LEI 

                        -  Fundatia United Europe – Filiala Vaslui , partener 2;                   6666,60  EUR                    28.083,00  LEI 

 



   Art.2.   –  Pentru anul financiar 2012,  bugetul aplicantului/beneficiarului pentru partea 

proprie   in Proiectul “ADMINnet – Către o dezvoltare armonioasă  a zonei de frontieră 

din  România-Republica Moldova” este in suma de 41.639,16 EUR ( echivalent a 

171.307,67 lei la cursul inforEuro din data incheierii contractului de finantare ). Detaliat 

pe linii bugetare/subdiviziuni ale clasificatiei bugetare   pentru anul 2012, bugetul 

aplicantului/beneficiarului – Consiliului Local Husi pentru partea proprie de proiect  este prezentat 

in anexele nr.1 si nr.2; 

 

     Art-3.  - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 
                                                                         HUSI, 09 februarie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

        Liviu Iacob                                                Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


