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                                                                                                          Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a  16   consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR. 426 
privind aprobarea contributiei proprii la cheltuielile totale ale proiectului cu finantare 
europeana nerambursabila „Învăţăm prin joacă – activităţi educaţionale recreative pentru 
facilitarea procesului de învăţare al copiilor” depus în cadrul POCU 2014-2020, cod 
MYSMIS 154092, la realizarea caruia participa in calitate de membru/Partener 3 Scoala 
Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi  
 
 
             Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 
              Avand in vedere: 

• Referatul  Biroului Managementul Proiectelor Europene  nr.  39131   din 05.12.2022; 

• Referatul de aprobare al  Primarului nr. 39132  din 05.12.2022,  privind aprobarea 
contributiei proprii la cheltuielile totale ale proiectului cu finantare europeana 
nerambursabila  „Învăţăm prin joacă – activităţi educaţionale recreative pentru 
facilitarea procesului de învăţare al copiilor”  depus  în cadrul  POCU 2014-2020, 
cod MYSMIS 154092 , la realizarea caruia participa in calitate de membru/Partener 3  
Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi  

• Raportul  de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor Europene  nr.  39133 
din 05.12.2022; 

• Raportul de specialitate al  Compartimentului Buget-contabilitate    nr.  39742 din 
08.12.2022; 

• Avizul nr.436 din 27.12.2022 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 
publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 
cetatenesti; 

• Avizul nr.302 din 27.12.2022 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 
administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

• Avizul nr. 286 din 27.12.2022  al Comisiei de studii, prognozesi programe economico-
sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

• Avizul nr. 183 din 27.12.2022  al Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, tineret, 
turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

• Avizul nr.61 din 27.12.2022  al Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii 
cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe ; 

In conformitate cu prevederile art.129 alin.(6) lit.c) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare;   
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In temeiul art.139 alin.(3) lit.(e) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ  , cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
     HOTARASTE : 
 
 Art.1.Se aproba  contributia proprie la cheltuielile totale ale proiectului cu finantare 
europeana nerambursabila  „Învăţăm prin joacă – activităţi educaţionale recreative pentru 
facilitarea procesului de învăţare al copiilor”  depus  în cadrul  POCU 2014-2020, cod 
MYSMIS 154092. , la realizarea caruia participa in calitate de membru/Partener 3  Scoala 
Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi . 
           Art.2. Valoarea totala a proiectului este de 1.728.564,57 lei , din care valoarea estimata 
a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de   Scoala Gimnazială  “Anastasie Panu” 
din Huşi  in calitate de membru/Partener 3 in proiect este de 91.770,00 lei.  
            Art.3. Se aprobă  alocarea in bugetul local a sumelor necesare asigurarii contributiei 
proprii la cheltuielile totale ale   proiectului  „Învăţăm prin joacă – activităţi educaţionale 
recreative pentru facilitarea procesului de învăţare al copiilor”  depus  în cadrul  POCU 2014-
2020, cod MYSMIS 154092 , respectiv suma de 1835, 40 lei , reprezentand 2% din valoarea 
estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de catre Scoala Gimnaziala 
Anastasie Panu din Husi . 
            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului 
Huși. 
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                    Contrasemnează pentru legalitate 
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