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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  modificarea prin completare a Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2018
cu două poziții, aferente proiectelor de  reabilitare și dotare a ambulatoriului integrat de specialitate din
cadrul Spitalului orășenesc Huedin prin POR 2014-2020

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

Ținând seama  de Nota de fundamentare pentru  modificarea  Programului  Anual  al  achizițiilor
publice pe anul 2018 înregistrată sub  nr.4361/04,05,2018 întocmită de compartimentul Achizitii Publice
din  cadrul U.A.T  Oraș Huedin, referitor la  Includerea  în Programul Anual al  Achizițiilor Publice a
procedurilor aferente proiectelor  de reabilitare și dotare a ambulatoriului integrat de specialitate
din cadrul Spitalului Orășenesc Huedin, cu clauza suspensivă,  în cadrul Programului de finanțare din
cadrul  Programului  Operațional Regional  2014-2020-Axa  prioritară 3,  Prioritatea  de  Investitii  3.1,
Operatiunea B-Cladiri publice, respectiv Axa prioritara 8, Prioritatea de investitii 8.1, Obiectivul Specific
8.1, Operatiunea A-Ambulatorii.
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 67/25.04.2018 privind aprobarea creditelor de
angajament  în valoare de 19.303.928,25 lei  (la  care se adaugă TVA), în vederea demarării achizițiilor
pentru  reabilitarea  și  dotarea  Ambulatoriului  integrat  de  specialitate  din  cadrul  Spitalului  orășenesc
Huedin, cu clauza suspensivă.

Pentru implementarea mai facila a proiectelor, reducerea termenelor si eliminarea intarzierilor 
cauzate de procedurile de achizitie, dar si pentru obtinerea mai rapida a finantarii nerambursabile (punctaj 
suplimentar la maturitatea proiectului),s-a decis demararea achizitiilor principale de reabilitare si 
respective dotare inainte de obtinerea finantarii, cu clauza suspensiva, adica conditionat de obtinerea 
finantarii nerambursabile.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 4397/07.05.2018 înaintat de primar și avizat de comisia 
pentru activitati economico – financiare la ședinta din data de 07.05.2018.

Luând în considerare prevederile: 
 art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit. e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art. 44 alin (1) si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile  Legii  nr.98/2016  privind  achiziţiile  publice,  ale  art.3  alin.2,  art.11  alin.4  din

Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, aprobate prin
H.G.  nr.395/2016  şi  ale  Legii  finanţelor  publice  locale  nr.273/2006  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  coroborat  cu  prevederile  art.36  alin.(2)  lit.b  şi  lit.d,  alin.(4)  lit.d,  alin.(6)  lit.a  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 In temeiul Legii 273/2006, a HG 93/2016 si a Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic
 Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

       H O T A R A S T E
      Art. 1 Se aprobă modificarea prin completare a Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul

2018 cu două poziții, aferente proiectelor de reabilitare și dotare a ambulatoriului integrat de specialitate

din cadrul Spitalului orășenesc Huedin prin POR 2014-2020, conform anexei 1 la prezentul proiect  de

hotărâre astfel:

1.1.  Proiectare  si  executie  lucrari  reabilitare energetica  cladirea  veche  a  Spitalului  Orasenesc

Huedin in valoare estimata de 8.275.844,82 lei ( la care se adauga TVA);

1.2.Furnizare aparatura medicala si dotari pentru ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul

Spitalului Orasenesc Huedin, in valoare estimata de 11.028.083,43 lei ( la care se adaugă TVA);



           Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează se incredinteaza Directia

economica, Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Huedin și Spitalul orășenesc

Huedin.

Nr.87/07.05.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi:   9 
Consilieri absenți:   6
Votat pentru:   9

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela                              Cozea Dan
LS………………………


