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CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea depunerii solicitării de finanțare a proiectului „ Modernizare drumuri în Cetatea

Veche din orașul Huedin”.

  
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Tinând seama de necesitatea instrumentării proiectului: „ Modernizare drumuri în Cetatea Veche 

din orașul Huedin” cu finantate prin  fonduri publice nerambursabile obtinute  prin Programul National de 
Dezvoltare Locala.

Având în vedere adresa nr. 23454/08.03.2017  a Direcției Generale Regionale și Infrastructură din
cadrul Ministerului   Dezvoltării  Economiei  și  Administrației  Publice și  Fondurilor  Europene,  privind
solicitarea de includere în cadrul  PNDL începând cu anul 2017, emisă pentru obiectivul de investiții 

,, Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin”.
Ținand  seama  de  referatul  nr.  2281/10.03.2017  înaintat  de  biroul  Urbanism,  referatul  nr.

2282/10.03.2017 /10.03.2017 înaintat de biroul Achizitii  Publice din cadrul Primariei orasului Huedin,
respectiv referatul nr.2283/10.03.2017 înaintat de către Direcția economică din cadrul Primariei orașului
Huedin, prin care se solicită promovarea unei hotărâri privind instrumentarea proiectului: „Modernizare
drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin” cu finantate prin  fonduri nerambursabile obținute  prin
Programul Național de Dezvoltare Locală.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.  2284/10.03.2017 înaintat de primar  și avizat  de
comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 13.03.2017.

În temeiul Ordinului MDRAP nr.  1851/2013 privind aprobarea Normelor  Metodologice pentru
punerea  in aplicare  a  prevederilor  Ordonantei  de urgenta  a  Guvernului  nr.  28/2013 pentru  aprobarea
Planului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare, si art.36, alin 2 b si d,
ale alin. 6 lit. a punctul 14 si ale art. 45 alin 2,  art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata,

      H O T Ă R Ă Ș T E

   Art.  1  -  Se aprobă  depunerea  solicitării  de finanțare  a  proiectului  „ Modernizare drumuri  în

Cetatea Veche din orașul Huedin”.

Art. 2 – Se confirmă faptul că proiectul se încadrează în P.U.G. al orașului și P.A.T. judetean.

Art. 3 – Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiției, cheltiuelile eligibile și neeligibile.

Art.4 – Consiliul Local susține necesitatea și oportunitatea investițiilor având în vedere importanța

acestuia pentru dezvoltarea economică a zonei, creșterea nivelului de trai al populației deservite, creșterea

spiritului antreprenorial și crearea de noi locuri de muncă.

Art. 5 - Consiliul Local se angajează să prevadă în Hotărârea Consiliului Local privind bugetul

orasului Huedin, a sumelor privind cheltuielile neeligibile necesare realizării investițiilor pentru perioada

de realizare a investiţiilor.

Art. 6 - Consiliul Local se angajează să suporte din fonduri proprii  cheltuielile de mentenanță și

gestionarea investiţiilor pe toata durata de funcționare a acestora (minim 5 ani).

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Huedin.

Nr. 35/13.03.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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