ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 200.000 lei, în vederea realizarii Studiilor de Fezabilitate pentru
proiectele de investiții propuse în Programul de Achiziții Publice pentru anul 2015.
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2014
Având în vedere referatul nr. 8231/27.10.2014 inaintat de compartimentul Achizitii Publice din cadrul UAT oras
Huedin, prin care propune aprobarea alocării sumei de 200.000 lei pentru bugetul anului 2015 pentru Studii de Fezabilitate
necesare unor proiecte de investiții propuse pentru Programul de achizitii publice pentru anul 2015, respectiv referatul nr.
8235/2014 înaintat de direcția economică din cadrul primăriei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 8237/2014 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activitati
economico – financiae la sedinta din data de 27.10.2014, completat cu pct. 7 din Lista de investitii ( Modernizare -asfaltare P.ța
Victoriei), în cadrul sedintei ordinare din data de 31.10.2014.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.b, alin.4, lit.a, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, în vederea realizarii Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele
de investiții propuse în Programul de Achiziții Publice pentru anul 2015, astfel:
1. Modernizarea Baza Sportivă – Vlădeasa din str. Avram Iancu a Orașului Huedin
2. Reamenajare și modernizare Cimitir Oras Huedin.
3. Reamenajare trotuare și spații verzi str. Vladeasa din Orașul Huedin.
4. Reparații și amenajare trotuare str. Fildului din Orașul Huedin.
5. Reparații și turnarea stratului de uzură pe străzile orașului – str. Manașturului, Campului, Moților,
Izvorului, Ecaterina Varga, Apei, Băii, Gheorghe Doja, Gării, Violetelor, Târgului.
6. Construirea și amenajarea unui,, Sistem de informare a populației,, în zona centrului civic al Orasului
Huedin.
7. Modernizare – asfaltare P.ța Victoriei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul Achiziții Publice și
Directia economică din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan
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