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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind  suplimentarea cofinanțării din Bugetul Local al Orașului Huedin pe anul 2016, pentru 
Spitalul Orășenesc Huedin,  în vederea achiziționării aparaturii medicale și echipamente de comunicații în 
urgență în sănătate

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 
       Având în vedere  necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă  medicală prin prisma procesului
de descentralizare şi accelerarea procesului de reformă în domeniul sanitar.

Luând  în  considerare  Ordinul  Ministerului  Sănătății  nr.  455/2016,  referitor  la  achiziția  de
aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență în sănătate, suma aprobată inițial a fost de
322430,76 lei, iar suma alocată în luna decembrie 2016 este de 316696, 20 lei cu o diferență în minus de
5734,56 lei.
         Ținând seama de adresa Spitalului Orășenesc Huedin nr. 5856/16.12.2016 înregistrată la Primăria
orașului Huedin sub nr. 11337/19.12.2016, prin care solicită aprobarea suplimentarii cu suma de 5734,56
lei a cotei de cofinanțare  in procent de 10% de catre Consiliul Local Huedin pentru aparatura medicala si
echipamente de comunicatii  in urgenta  in  sanatate,  si  avand in vedere referatul  nr.  11441/19.12.2016
privind  aprobarea suplimentării cofinanțării din Bugetul local al Orașului Huedin pe anul 2016 a cotei
inițiale  de 10% -35825,64 lei  din  suma  estimată,  cu suma de 5734,56 lei,  cofinațarea totală  fiind de
41560,20  lei în  vederea  achiziționării  de  către  Spitalul  Orășensc  Huedin  a  aparaturii  medicale  și
echipamente de comunicații în urgența în sănătate conform OMS nr.455/2016.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11515/20.12.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 20.12. 2016.

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile
Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistenței Medicale,  art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea nr. 95/2006  privind
reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit.  b din  O.U.G nr.
162/2008 privind transferul ansamblului  de atribuţii  şi competenţă,   exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice  către  Autorităţile  Administraţiei  Publice  Locale,  Ordinul  M.S  nr.   916/2006,
1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2,  lit.d,  alin.6, lit.a, pct. 3  şi  art. 45   din Legea  nr.  215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă suplimentarea cofinanțării din Bugetul Local al Orașului Huedin pe anul 2016,
pentru  Spitalul  Orășenesc  Huedin,   în  vederea  achiziționării  aparaturii  medicale  și  echipamente  de
comunicații în urgență în sănătate astfel:  

- cota  de 10% inițială  pentru aparatura medicală  și  echipamente de comunicații  în urgența  în
sănătate,  aprobată prin H.C.L.nr. 113/25.09.2015..................................................................  35825,64 lei; 

- suplimentare diferență contribuție din partea Consiliului Local Huedin.....................5734,56 lei;
TOTAL CONTRIBUȚIE  Consiliului Local Huedin  pentru aparatura medicală și echipamente de

comunicații în urgență în sănătate.............................................................................................41560,20 LEI

 Art.2.Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se încredințează Direcția  Economică  din
cadrul Primăriei Orașului Huedin, și Spitalul Orășensc Huedin. 

Nr. 133/20.12.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:   1
Votat pentru: 14

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


