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

    H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,,
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere contractul de finanţare nr. 1312/20.02.2018, pentru proiectul ,,Modernizare

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,, , este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-

economici dar şi a cheltuielilor aferente proiectului. Finanţarea este obţinută prin Obiectivul prezentului

proiect este ,,Modernizare drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,,.

Ținand seama de referatul nr. 3901/15.04.2019  înaintat insp. achizitii publice Dezsi Norbert  prin

care propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,,

În conformitate cu art. 10, alin. (5) şi (6) din ordonanta de urgenta  Nr. 28/2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală,  este necesară  elaborarea şi aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi investiţiei.

Având  în  vedere  art.  44,  alin.1,  4  din  Legea  nr.  273/2006  a  finanţelor  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare , art. 36 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  (2) Consiliul local exercită următoarele

categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului

sau municipiului; e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, si art. 45   din

Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificarile la zi.

 H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ,,Modernizare

drumuri în Cetatea Veche din Oraşul Huedin, judeţul Cluj,,

 Indicatori tehnici

a) Lungime de drum -  12,594 km

b) Beneficiari direcţi - Deservirea a unui număr de 180 de persoane ale cartierului Cetatea Veche Oraş

Huedin.

Indicatorii economici:

a) Valoare totală investiţie -  Total investiție cu TVA: 11.690.160,12  lei

b) Cofinanţare de la bugetul local - 444.759,15 lei cu TVA

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Achizitii

Publice și Direcția economică din  cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.56/18.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

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


