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Hotărârea a fost adoptată 
                                                                                                           cu votul a 17 consilieri                                                                                                           

HOTĂRÂREA NR.24  
privind aprobarea  unui aviz de principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul 
apelului de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar și a unităților conexe  publicat in cadrul  Planului National de 
Redresare si Rezilienta  . Pilonul VI. Politici pentru noua generație,  Componenta C15: Educație  
 
   Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 
               Avand in vedere: 

-  Referatul  Biroului Managementul Proiectelor Europene  nr. 118   din 04.01.2023; 
- Referatul de aprobare al  Primarului nr. 119 din  04.01.2023,  privind aprobarea  unui aviz de 

principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul apelului de proiecte Dotarea 
cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar 
și a unităților conexe  publicat in cadrul  Planului National de Redresare si Rezilienta  . Pilonul 
VI. Politici pentru noua generație,  Componenta C15: Educație ; 

-  Raportul  de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor Europene  nr.  123 din 
04.01.2023; 

- Raportul de specialitate al Directiei Economice   nr. 2013 din 19.01.2023; 
- Avizul nr.24 din 30.01.2023 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti; 
- Avizul nr.10  din 30.01.2023 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.24 din 30.01.2023 al Comisiei de studii, prognozesi programe economico-sociale, 
buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

- Avizul nr.11 din 30.01.2023 al Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, tineret, turism, 
sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

- Avizul nr.05  din 30.01.2023  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; 

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 avizul  de principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul 
apelului de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe  publicat in cadrul  Planului National de Redresare si 
Rezilienta  . Pilonul VI. Politici pentru noua generație,  Componenta C15: Educație. 
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            Art.2.Se aprobă  alocarea in bugetul local a sumei de 125.000,00 lei fara TVA , necesara 
achizitionarii consultantei tehnice de specialitate  pentru accesarea finantarii si managementul  proiectului 
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar 
și a unităților conexe  din municipiul Husi in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta  . Pilonul 
VI. Politici pentru noua generație,  Componenta C15: Educație. 
           Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Huși. 
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                   Contrasemnează pentru legalitate , 
           Toma  Cătălina Tania                                                                            Secretar general ,  
                                   jr.Monica Dumitrașcu 

 
 
 
 

 


