ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind introducerea în domeniul privat al Orașului Huedin, și aprobarea predării-primirii spre folosință la
Spitalul Orășenesc Huedin a unui generator electric
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Având în vedere Procesul Verbal de punere în funcțiune nr.4697/19.05.2017 a Grupului electrogen
(generator electric model/serie V250B/27799/GEN_SET) achiziționat și montat conform contractului nr.
3112/30.03.2017 echipat cu :
1.
motor tip/serie VOLVO PENTA TAD734GE/11971120
2.

Alternator serie MARELLI MJB250LB4/ME50281

și tinând seama de Procesul Verbal de predare – primire încheiat la data de 18.05.2017, predator SC
ELECTRO EXIM SRL, primitor ORAȘ HUEDIN, prin insp. Dezsi Norbert, respectiv referatul nr.4661/19.05.2017
înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de director executiv economic în cadrul Primăriei Orașului Huedin, prin
care propune aprobarea introducerii utilajului în domeniul privat al Orașului Huedin, și aprobarea predării-primirii
lor spre folosință la Spitalul Orăsenesc Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4692/19.05.2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico financiare la ședința din data de 22.05.2017.
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.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă introducerea în domeniul privat al Orașului Huedin, a unui generator electric astfel:
Nr.
crt

Denumirea obiectivului

Valoare
inițială

Achizitie si montare
utilaj 2017

Valoare finală

Grup electrogen (generator electric model/serie

0

129442,25

129442,25

V250B/27799/GEN_SET)
Art.2. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a obiectivului menționat la art. 1, către Spitalul orășenesc
Huedin.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Spitalul Orășenesc Huedin și Direcția
economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Prof. Biro Lajos
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Cozea Dan
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