
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea implementării proiectului ”Inființare pistă de biciclete pe traseul căii ferate

dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele”, pentru care se solicită  finanțare F.E.A.D.R pentru
implementarea măsurii M6B2- RURALUL ATRACTIV, prin intermediul Asociației Grupul de Acțiune
Locală NAPOCA POROLISSUM.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Ținând seama de necesitatea dezvoltării acestor căi rezervate și amenajate pentru circulația

bicicliștilor pe traseul căii ferate dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele și având în vedere Ghidul

solicitantului pentru obținerea finanțării F.E.A.D.R( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală)

pentru implementarea măsurii M6B2- RURALUL ATRACTIV, prin intermediul Asociației Grupul de

Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM, prin proiectul ,,Inființare pistă de biciclete pe traseul căii ferate

dezafectate Huedin-Sâncraiu - Călățele” ce va contribui la atigerea obiectivului de dezvoltare teritorială

echilibrată, amenajarea unei piste de biciclete ducând la creșterea numărului de turiști din zona orașului

Huedin și a comunlor  Sâncraiu și Călățele.

Luând în considerare  referatul nr. 7217/08.08.2019, înaintat de insp. Boca Paula și insp. Achiziții

Publice Dezsi Norbert, privind aprobarea implementării proiectului ”Infiintare pista de biciclete pe traseul

căii ferate dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele”, pentru care se solicită finanțare  F.E.A.D.R pentru

implementarea măsurii M6B2- RURALUL ATRACTIV, prin intermediul Asociației Grupul de Acțiune

Locală NAPOCA POROLISSUM.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7227/08.08.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

de urbansim si amenajarea teritoriului la ședința din data de 09.08.2019.

Având  în  vedere  prevederile  art.  120  și  art.  121  alin.  (1)  și  (2)  din  Constituția  României,

republicată;  art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;  art. 110

alin. (1) și art. 106 alin. (1), art. 129 alin (1), (2), lit. b, d,  alin. (4), lit.d, e, alin.(7), lit k, art. 139, 155 alin.

(1), Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art.

196, alin. 1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ”Inființare pistă de biciclete pe traseul căii ferate

dezafectate Huedin - Sâncraiu - Călățele”, denumit în continuare Proiectul, pentru care se solicită finanțare

din F.E.A.D.R( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) pentru implementarea măsurii M6B2-

RURALUL ATRACTIV, prin intermediul Asociației Grupul de Acțiune Locală NAPOCA

POROLISSUM .

Art. 2. - Consiliul Local al orașului Huedin  își asumă:



- că lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției;

-          angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5

ani de la data efectuării ultimei plăţi;

-          vor fi suportate atât cheltuielile eligibile, până la momentul rambursării lor, cât și cheltuielile

neeligibile prevăzute în bugetul proiectului;

Art. 3 - Se aprobă Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției constând în ,,

Inființare pistă de biciclete pe traseul căii ferate dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele” , conform

anexei nr. 1 , ca parte integranta la prezenta hotărâre, numărul deservit de proiect este de 2500 persoane.

Art. 4 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției investiției constând în ,,  Inființare

pistă de biciclete pe traseul căii ferate dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele”, conform  anexei nr. 2, ca

parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 5 - Se aprobă caracteristicile tehnice ale investitiei Inființare pistă de biciclete pe traseul căii

ferate dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele”, conform anexei nr. 3,  ca parte integranta la prezenta

hotarare.

Art. 6 - Accesul public pe pista de ciclism înființată prin proiecul ,, Inființare pistă de biciclete pe

traseul căii ferate dezafectate Huedin – Sâncraiu - Călățele” va fi nediscriminatoriu, cu titlu gratuit și va

deservi întreaga comunitate și turiștii care vor vizita zona, fără a se impune taxe.

Art. 7 – Se desemnează dl. Primar Dr. Mircea Moroșan ca  ca reprezentant legal al Orașului

Huedin pentru relația cu Asociația GAL Napoca Porolissum și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor

Rurale - A.F.I.R, în derularea proiectului.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orasului Huedin.

Art.9  Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general UAT Huedin, în

termenul prevazut de lege, primarului orasului Huedin și prefectului judetului Cluj, și se adfuce la

cunostinta publica prin afișarea la sediul primariei, precum și pe pagina de internet www.

primariahuedin.ro

Nr.103/ 09.08.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14
                                                                                               Consilieri absenți:   1

     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
ing. Dongolo Csaba  Dan COZEA
LS………………………


