
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  completarii  art.  3  din  Hotararea  Consailiului  Local   nr.  35/13.03.2017  cu
menționarea și în cuprinsul hotărârii, a cuantumului valoric al indicatorilor tehnico-economici în valoare de
11690160,12 lei (inclusiv TVA) din care de la bugetul de stat 11245400,97 lei (inclusiv TVA) și de la bugetul
local 444759,15 lei (inclusiv TVA),, .

 
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001

a administraţiei publice locale.

Ținând seama de necesitatea instrumentării proiectului: „Modernizare drumuri în Cetatea Veche din

orașul  Huedin” cu  finanțare  prin  fonduri  publice  nerambursabile  obținute  prin  Programul  Național  de

Dezvoltare Locală.

Având în  vedere  adresa  nr.  23454/08.03.2017 a  Direcției  Generale  Regionale  și  Infrastructură  din

cadrul Ministerului  Dezvoltării Economiei și Administrației Publice și Fondurilor Europene, privind solicitarea

de includere în cadrul  PNDL începând cu anul 2017, emisă pentru obiectivul de investiții 

,, Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin”.

Ținând  seama  de  referatul  nr.  1302/05.02.2018  înaintat  de  Serviciul  Amenajarea  Teritoriului  și

Urbanism prin care solicită aprobarea modificărea art.3 la Hotărârea nr. 35/13.03.2017cu privire la menționarea

și în cuprinsul hotărârii a cunatumului valoric al indicatorilor tehnico-economici în  valoare de 11690160,12 lei

(inclusiv TVA), din care de la bugetul de stat 11245400,97 lei (inclusiv TVA), și de la bugetul local 444759,15

lei (inclusiv TVA),, . 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1472/09.02.2018, înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități ecpnomico – financiare la ședința din data de 12.02.2018.

În temeiul Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea

in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului National

de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare, si art.36, alin 2 b si d, ale alin. 6 lit. a punctul

14 si ale art. 45 alin 2,  art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1 – Se aprobă  completarea art. 3 din Hotărârea Consailiului Local  nr. 35/13.03.2017, cu 

menționarea și în cuprinsul hotărârii, a cuantumului valoric al indicatorilor tehnico-economici în valoare de 

11690160,12 lei (inclusiv TVA), din care de la bugetul de stat 11245400,97 lei (inclusiv TVA), și de la bugetul 

local 444759,15 lei (inclusiv TVA),, .  

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul amenajarea teritoriului,

urbanism și Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr..32/14.02.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                  Cozea Dan
LS………………………
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