
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

H O T A R A R E 

privind însuşirea indicatorilor  tehnico- economici  pentru realizarea obiectivului 

,,Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural  din oraşul Huedin, str. Horea nr. 5, 

Judetul Cluj 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.12.2009 

Având în vedere adresa nr. 9912/2009 înaintată de Compania Naţională de Investiţii 

SA,  prin care se solicită aprobarea însuşirii indicatorilor tehnico – economici de către 

Consiliul Local Huedin, din care să rezulte angajamentul asigurării valorii de cofinanţare a 

investiţiei, precizată în documentul de avizare nr. ST/175/2009 a M.D.R.L – Consiliul  

tehnico – economic, anexa la avizul nr. 192/175/2009, respectiv referatul nr. 9940/2009 

înaintat de compartimentul achiziţii publice, referatul nr. 9943/2009 înaintat de 

compartimentul contabilitate, din cadrul Primăriei Huedin,  

 Luând in considerare avizul nr. 192/175 /27.11.2009 a M.D.R.L prin Consiliul 

tehnico- economic, care avizează favorabil investiţia în ,, Reabilitare, modernizare şi dotare 

Aşezământ cultural din oraşul Huedin, str. Horea nr. 5, judetul Cluj, şi a Documentului de 

Avizare  al M.D.R.L – Consiliul tehnico – economic nr. ST/175/04.11.2009 şi aprobarea 

valorii de cofinanţare a investiţiei precizată în mod expres în Documentul de avizare.  

 Avand în vedere proiectul de hotărâre nr.  9956/2009 înaintat de primar şi avizat de 

comisia economică la şedinţa din data de 08.12.2009. 

 Ţinând seama de prevederile art.36, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a pct.4 şi art.45, alin.2, lit.e 

din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.  

  

     H O T A R A S T E 

 

     Art. 1  Se însuşesc  indicatorii  tehnico- economici,  pentru realizarea obiectivului: 

,, Reabilitare, modernizare şi dotare  aşezământ cultural din orasul Huedin, str. Horea nr. 5 

, judetul Cluj, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.   

 Art.2. Se aprobă valoarea de cofinanţare a investiţiei, precizată în mod  expres în 

Avizul nr. 192/175/27.11.2009, emis de către  Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, respectiv în documentul de avizare nr. 

ST/175/04.11.2009 al Consiliului Tehnico – Economic, conform Anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Valoarea de cofinanţare va fi prevăzută  în bugetul local şi se va transfera 

către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti, pe măsura  decontării lucrărilor. 

 Art.4. Viabilizarea terenului va fi suportată de Consiliul Local al oraşului Huedin, 

din bugetul local. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul 

oraşului Huedin. 

 

 

Nr. 158/08.12.2009     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Padurean Răzvan     Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 

 


