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

    H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Proiectului și a cheltuielilor pentru proiectul ,,Dotarea cu aparatură medicală a

Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin,,

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere cererea de finanțare depusă în data de 09.07.2018, pentru proiectul,, Dotarea cu

aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin”, cod.

SMISS 123742, dar si vizitele ulterioare in teren, ale ADR Nord – Vest, în vederea încheierii  unui

contract de finantare în perioada Apelului de proiecte POR/226/8, esate necesara aprobnarea proiectului,

valorii totale a acestuia si contributia proprie.

Ţinând cont de referatul nr. 3878/15.04.2019, înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei

Huedin, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul

“Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc

Huedin”, aflat în etapa de precontractare cu AM POR.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3884/15.04.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 15.04.2019.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile

Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistenței Medicale,  art.1, anexa 1 din Ordinul

910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului Managementului

Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183.2, art 198Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din  O.U.G

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii

Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010,

art.12, art. 36, alin. 2, lit.e,  şi  art. 44, alin.1, art. 45, art.115, alin.1, lit.b din Legea  nr. 215/2001 a

Administraţiei Publice Locale, cu modificarile la zi.

    H O T Ă T Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  proiectul ,,Dotarea cu aparatură  medicală  a Ambulatoriului integrat de

specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin,, în vederea finanțării acestuia în cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară  8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv

specific 8.2,Operatiunea A, apelul de proiecte nr. POR/266/8.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală  a proiectului ,,Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului

integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin,, , în cuantum de 13.498.709,84 lei

(inclusiv TVA), din care valoarea totală  eligibilă  de 10.700.750,00 lei si valoarea totală  neeligibilă  de

2.797.959,84 lei.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Huedin, reprezentând achitarea tuturor

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă  a proiectului, în



cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Dotarea cu aparatură medicală  a

Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin ,,

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării

proiectului ,,Dotarea cu aparatură  medicală  a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul

Spitalului Orășenesc Huedin ,,pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din

bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportărea din

bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din

cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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