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

  H O T Ă R Â R E
de modificare a Hotărârii Consiliului Local Huedin nr. 111 din 29.06.2018 privind aprobarea

Studiului de oportunitate si a Indicatorilor  Tehnico – Economici pentru proiectul ,, Dotarea cu aparatura
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.

 Ţinând cont de referatul nr.4475/05.07.2019, înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei

Huedin, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico economici

pentru proiectul “Dotarea cu aparatura medicala a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul

Spitalului Orasenesc Huedin”, elaborata de SC TOMAD SRL.

Având în vedere :
- Actualizarea  Studiului de Oportunitate in etapa de evaluare  a Conformitatii Administrative si

Eligibilitatii proiectului;
-  Punctul  4  crit.10  din  Ghidul  Specific  pentru  Axa  prioritara  8,  Prioritatea  de  investitii  8.1,

Obiectivul  Specific 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii;
- Solicitarile de clarificari nr. 3/09.04.2019 si nr. 4/25.04.2019 ale ADR Nord – Vest;
Luând în considerare prevederile:
·  art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit. e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare;
·  prevederile art. 44 alin (1) si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;
·  Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 si Ghidul

Specific pentru Axa prioritară  8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea A –
Ambulatorii;

Ținand seama de proiectul de hotarare nr. 4496/07.05.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru axctivitati economico – financiare la ședința din data de 09.05.2019.

·  Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        H O T A R A S T E
Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 29.06.2018 privind aprobarea

Studiului de oportunitate si a Indicatorilor  Tehnico – Economici pentru proiectul ,, Dotarea cu aparatura
medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin,, și va avea
urmatorul conținut:

1.1. Se aprobă Studiul de oportunitate elaborat de SC TOMAD SRL, pentru proiectul “Dotarea cu
aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin”.
Descrierea investiţiei propuse a fi realizată prin proiect constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Studiul
de oportunitate constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

1.2 Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici aferenti proiectului “Dotarea cu aparatura medicala a
Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Huedin” conform detalierii din
Anexa nr. 1.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orasului Huedin si
Direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Nr.71/09.05.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 11

     Consilieri absenti:                4
     Votat pentru:        11

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
 Cozea Marinela        Cozea Dan
LS………………………


