ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinantării cu un procent de 5% din suma de 95.591 lei destinata achiziţionării
de aparatură medicala la Spitalul Orăşenesc Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.01.2011.
Având în vedere demararea accesarii,, Programului privind instalarea sistemelor de incalzire
care utilizeaza energie regenerabila,inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
incalzire-beneficiari unitati administrativ teritoriale,institutii publice si unitati de cult,, dezvoltat de
Administratia Fondului de Mediu,sesiunea Decembrie 2010-Ianuarie 2011, respectiv referatele nr.
87/2011 înanintat de responsabil Achizitii Publice din cadrul Primăriei Huedin, 105/2011 înaintat de
de compartimentul contabilitate.
Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 237/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia
economică la şedinţa din data de 12.01.2011.
Luând în considerare prevederile H.G. 28/2008, art.2, anexa 2, poziţia 121 din H.G nr.
529/2010 privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei
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 .2Legea 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
competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice
Locale, art. 16 lit.d din HG nr. 56/2009 şi art. 33, alin.2 din ordinul M.S nr. 870/2004, art. 36, alin. 2, lit.
b d, alin.4, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă intocmirea STUDIUL DE FEZABILITATE, conform H.G. nr.28/2008 pentru ,,
Proiectul privind schimbarea sistemului de incalzire la Spitalul orasenesc Huedin,jud, Cluj,, in vederea
accesarii Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie
regenerabila,inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-beneficiari unitati
administrativ teritoriale,institutii publice si unitati de cult dezvoltat de Administratia Fondului de
Mediu , de catre Spitalul orasenesc Huedin ,in calitate de aplicant.
Art.2. Se aprobă cofinantarea proiectului ,, Proiect privind schimbarea sistemului de
incalzire la Spitalul orasenesc Huedin,jud.Cluj,, in cota de 10%, in suma totala de 197.466 lei, din
bugetul pe anul 2011, inclusiv TVA. .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează compartimentul contabilitate
din cadrul Primariei Huedin şi Spitalul Orăşenesc Huedin.
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