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HOTĂRÂREA NR.95 
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul " Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe, din municipiul Huși " in cadrul  Planului National de Redresare si Rezilienta  ,  

Apelul de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat din 

Componenta C15: Educație  

 

 

          Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui; 

 

         Avand in vedere: 

-  Referatul Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 7688 din 

07.03.2023;                       

- Referatul de aprobare al  Primarului nr. 7689 din 07.03.2023  privind aprobarea 

depunerii proiectului cu titlul " Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe , din municipiul Huși " in cadrul  Planului National de Redresare si 

Rezilienta  ,  Apelul de proiecte  cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 

unităților conexe”, finanțat din Componenta C15: Educație ; 

- Raportul  de specialitate al Biroului Managementul Proiectelor Europene nr. 

7690    din 07.03.2023   ; 

- Raportul de specialitate al Biroului Buget Contabilitate nr.7816 din  

08.03.2023; 

- Avizul nr.96 din 09.03.2023 al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenesti; 

- Avizul nr.80 din 09.03.2023  al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

- Avizul nr.39 din 09.03.2023 al Comisiei pentru invatamant, culte, cultura, 

tineret, turism, sanatate, munca, protective sociala, protectia copilului, familie; 

- Avizul nr.37 din 09.03.2023 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; 
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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 depunerea proiectului cu titlul " Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților 

conexe , din municipiul Huși " in cadrul  Planului National de Redresare si Rezilienta  ,  

Apelul de proiecte  cu titlul " Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe " finanțat din 

Componenta C15: Educație . 

           Art.2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea implementării proiectului " Dotarea 

cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe , din municipiul Huși " în vederea accesării 

fondurilor din „Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, Componenta 15 - Educație, 

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației - Investiția 9. 

Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 

învățământ și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde 

ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar - 

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare 

Art.3(1)Se aprobă valoarea totala a proiectului în sumă de 5.806.380,19 Lei 

inclusiv TVA, respectiv 4.879.311,07 Lei fără TVA , din care cheltuieli eligibile 

4.876.811,07 Lei cu TVA aferent de  926.594,12 lei si cheltuieli neeligibile 2.500, 00 

Lei, cu  TVA aferent de 475, 00 lei. 

(2)Bugetul  centralizat al proiectului  este prezentat in anexa 1. 

   Art.4.Se aprobă tabelul cu dotările propuse pe institutii de invatamant  din 

municipiul Husi, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta.  

             Art.5. Lista beneficiarilor reali pentru care se depune prezenta cerere de 

finantare  si bugetul alocat fiecaruia este prezemtata in anexa  3  la prezenta.  

              Art.6.  Se aprobă acoperirea din bugetul local al Municipiului Husi, a tuturor 

cheltuielilor neeligibile sau conexe care ar putea apărea la implementarea proiectului, " 

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe , din municipiul Huși ", accesat in cadrul  

Planului National de Redresare si Rezilienta  ,  Componenta C15: Educație. 

             Art.7. Se mandatează domnul , Ciupilan Ioan , primar al Municipiului Husi , să 

semneze toate actele necesare depunerii cererii de finanțare  si contractul de finantare  

in numele Municipiului Huși.     

              Art.8.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
                                                                                                                       HUŞI,  10 martie  2023                                                                             

 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                            Contrasemnează pentru legalitate , 

             Popa  Cristinel                                                                                      Secretar general ,  

                                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


