
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                  

          H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat nr. 8251/23.10.2020, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul 

regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027. 

 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020. 

Având în  vedere adresa nr. 8377/22.10.2020 din partea ADR NV, prin care suntem notificaţi că am fost 

selectaţi în vederea accesării fondurior prin POAT 2014-2020, destinate pregătirii proiectelor de infrastructură 

în domeniile mobilitate urbană şi regenerare urbană. 

 Ținând seama de Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 

1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și 

POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențiali beneficiari FESI”. 

 Luând în considerare referatul nr. 8875/16.11.2020 înaintat de Boca Paula, inspector în  cadrul 

Compartimentului Dezvoltare Durabilă și Comunicare, prin care propune aprobarea  Acordului de Parteneriat 

nr. 8251/23.10.2020, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 

regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 2” ,,Masuri integrate pentru mobilitate alternativa in 

Huedin,, 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 9011/19.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia  

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.11.2020. 

In temeiul prevederilor Legii  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.d, alin.7, lit.n, 

art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

           H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat nr. 8251/23.10.2020, pentru realizarea proiectului  „Sprijin la 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere 

școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 2” 

,,Măsuri integrate pentru mobilitate alternativă în Huedin,, 

Art. 2. Se aprobă asigurarea contribuţiei la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum va fi  precizat în 

Cererea de finanţare, şi anume  6.557,15 Lei/ 1.357,08 Euro. 

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul Dezvoltare 

Durabilă și Comunicare și Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.  

 

Nr.149/27.11.2020 

       Consilieri total:    15 

       Consilier demisionar:     1 

       Consilieri prezenţi:                 13 

       Consilieri absenti:       1 

       Votat pentru:    13 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


