
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

  

   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare 

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,, 

 

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

57/2019. 

Având în vedere contractul de finanţare nr. 1312/20.02.2018, pentru proiectul ,,Modernizare 

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,, , este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-

economici dar şi a cheltuielilor aferente proiectului.  

 Ținând seama de referatul nr. 10528/27.11.2019  înaintat consilier achizitii publice Dezsi Norbert  

prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  

,,Modernizare drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,, 

 Luand în considerare proiectul de hotărâre nr. 10587/28.11.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru amenajarea teritoriului, urbansim la ședinta din data de 29.11.2019. 

 În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (5) şi (6) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,  este necesară  elaborarea şi 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei, art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a 

finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile  art.129, alin. 1, 2, lit.b, d, 

alin. 4, lit.a, d, alin.7, lit.m, art.196, alin.1, lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

         H O T A R A S T E 

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,, 

  Indicatori tehnici 

a) Lungime de drum -  12,594 km  

b) Beneficiari direcţi - Deservirea a unui număr de 180 de persoane ale cartierului Cetatea Veche Oraş 

Huedin. 

 Indicatorii economici:  

a) Valoare totală investiţie -  Total investiție cu TVA: 8.715.318,42  lei  

b) Cofinanţare de la bugetul local – 418.696,40 lei cu TVA 

c) Valoare totala a contractului de lucrari este de – 7.893.412,49 lei cu TVA 

 Art.2. Consiliul Local va cofinanța toate cheltuielile declarate neeligibile pentru obiectivul de 

investiții.  

 Art.3. Se nominalizează reprezentantul legal al proiectului în persoana domnului MOROŞAN 

MIRCEA, primar al oraşului Huedin şi ordonator principal de credite în relaţia cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice în derularea proiectulului. 

 Art.4. Incepând cu data adoptării  prezentului Proiect de Hotărâre, Hotărârea Consiliului Local nr. 

56/2019 prin care s-au aprobat  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare 

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj, î-și încetează aplicabilitatea. 

  Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Achizitii 

Publice și Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.174/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


