R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea introducerii în domeniul privat al Orașului Huedin a Cazanului centrală de apă caldă
și rezervor stocare apă caldă, respectiv predarea - primirea spre folosință la Spitalul Orășenesc Huedin
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. 1929/19.02.2018 încheiat între firma
SC BALTURSIB SRL și SPITALUL ORASENESC HUEDIN inregistrat la Primaria Orasului Huedin a:
–

Cazan apă caldă-Tip. IVAR-SUPERAC 695; SERIE 170531 an fabricație 2017

–

ARZATOR CLU- Tip.BALTUR-BT75 DSN 4T; SERIE1747BLT000009560734/2017
Ținând seama de referatul nr. 1936/19.02.2018 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de

director executiv economic în cadrul Primăriei Orașului Huedin, prin care propune aprobarea introducerii
în domeniul privat al Orașului Huedin, a Cazanului centrala de apa calda si rezervor stocare apa calda la
Spitalul orășenesc Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1938/19.02.2018 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 19.02.2018.
Avand in vedere 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

1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45

M.S

nr.

916/2006,

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 Cazanului centrală de apă
caldă și rezervor stocare apă caldă, respectiv predarea - primirea spre folosință la Spitalul Orășenesc
Huedin astfel:
Nr.
crt

Denumirea obiectivului

Caracteristici tehnice (Tip - serie - an Valoare finala
fabricatie)

1

CAZAN CENTRALA-apă caldă+ IVAR-SUPERAC 695;170531/2017
106.575,21
ARZĂTOR CLU
BALTUR-BT75
DSN
4T1747BLT000009560734/2017
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din

cadrul Primăriei orașului Huedin și Spitalul orășenesc Huedin.
Nr.42/23.02.2018

Preşedinte de şedinţă,
Buzaș – Fekete Maria
LS………………………

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenți:
Votat pentru:
Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

15
13
2
13

