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R O M A N I A 

JUDEȚUL CLUJ 

CONSILIUL LOCAL HUEDIN  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea initierii proiectului “Creșterea capacității Spitalului Orasenesc Huedin de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19” si  achizitia  de servicii de consultanta pentru pregatirea si depunerea 

acestui proiect  

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 12.08.2020. 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5837/10.08.2020 prin care propune initierea 

proiectului “Creșterea capacității Spitalului Orasenesc Huedin de gestionare a crizei sanitare COVID-

19” si aprobarea achizitiei de servicii de consultanta pentru pregatirea si depunerea acestuia;  

In conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -

2020, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte 

POIM/819/9/1, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.613/2020,  

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 807/07.07.2020, 

pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul 

Apelului de Proiecte POIM/819/9/1, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, art. 20, alin. (1), lit j), art.44 alin.(1) şi art. 53 din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare si art. 64 și 65 din Legea 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, precum si art. 173 alin.(1) lit.b), coroborat cu alin.(3) lit.f), art.182. 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr.5838/10.08.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 12.08.2020. 

Avand in vedere prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. - Se aprobă initierea proiectului “Creșterea capacității Spitalului Orasenesc Huedin de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

Art.2 – Se aprobă achizitia de servicii de consultanta pentru pregatirea si depunerea proiectului 

“Creșterea capacității Spitalului Orasenesc Huedin de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

 

Nr.103/12.08.2020 
                                       Consilieri total:15 

                                       Consilieri prezenţi: 13 

                                       Votat pentru:13 

 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar General UAT ,  

   Resteman Florineta                                          Cozea Dan 

  


