ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea realizării proiectului ,, Proiect informatic performant unitar pentru
Spitalul Orasenesc Huedin”
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 05.07. 2011.
Având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală prin prisma
procesului de descentralizare şi accelerarea procesului de reformă în domeniul sanitar.
Ţinând seama de adresa nr. 2911/01.07.2011 a Spitalului oraşului Huedin, prin care solicită
aprobarea accesării proiectului de finantare în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice 2007-2013 Axa III “Tehnologia informatiei si Comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public Domeniu Major de Intervantie 2 “ Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor
publice electronice” Operatiunea 4 “Sustinerea implementarii de solutii de sanatate si asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, , respectiv referatul nr. 5967/2011 înaintat de
irectia economica din cadrul Primariei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 5968/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia
economică la şedinta din data de 05.07.2011.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG 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, Ordinul M.S nr.
916/2006, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, 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 realizarea proiectului ,, Proiect informatic performant unitar pentru Spitalul
Orasenesc Huedin” in cadrul “Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
2007-2013.
Art. 2 Se aprobă cofinantarea în cuantum de 2% din valoarea proiectului de 1.436.400 lei
(fara TVA), reprezintând suma de 28.728 lei (fara TVA), din valoarea totală a proiectului, de
1.781.136 lei, de catre Consiliul Local Huedin din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din
cadrul Primăriei Huedin şi Spitalul orasenesc Huedin
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Preşedinte de şedinţă,
Buzaş Fekete Maria
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

