
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractării serviciilor de realizare a contactări serviciilor de realizare a Strategiei 

de Dezvoltare Durabilă a oraşului Huedin, pentru perioada 2021 -2027 

 

           Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020. 

Ţinând seama de referatul nr. 1874/26.02.2020 înaintat de Boca Paula, inspector clasa I grad 

profesional principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă şi Comunicare, prin care propune 

aprobarea contactării serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului Huedin. 

Strategia de dezvoltare va fi elaborată pentru perioada 2021-2027, perioadă ce se suprapune peste 

programul de alocare a fondurilor europene structurale şi de coeziune. Investiţiile în dezvoltare 

regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 şi 2. Acestor priorităţi li se vor aloca 65 % - 85 % din 

resursele FEDR şi ale Fondului de coeziune, în funcţie de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Huedin se constituie ca un instrument modern de 

administrare a comunităţii cu ajutorul căruia Consiliul local şi Primăria oraşului Huedin vor Fi în măsură 

să asigure coerenţă acţiunilor lor. 

Strategia de dezvoltare face posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în 

teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă 

abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 1895/27.02.2020 inaintat de primar si avizat de comisia  

de munca si protectie sociala la sedinta din data de 28.02.2020. 

Luând în considerare prevederile HG 877/2018 prinvind adoptarea Strategiei Naţionale pentru 

Dezvoltare Durabilă a României 2030, Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Hotărârea 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, art. 129, alin. 2, lit., b 

alin. Alin. 4, lit..e, art. 196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

                   H O T A R A S T E 

 

Art.l. Se aprobă contactarea serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a oraşului 

Huedin, pentru perioada 2021 -2027. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Dezvoltare 

Durabilă și Comunicare,  Compartimentul Achizitii Publice și  Directia Economica din cadrul Primariei 

orasului Huedin.   

 

Nr. 42/28..02.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 
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