
ROMANIA                                                                                                                                                                
JUDETUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea introducerii în lista de investiții a  seviciilor de consultanță pentru pregătirea proiectelor 

de finanțări nerambursabile prin POR 2014 – 2020 ,, Servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației 
aferente proiectului reabilitare a Corpului 3 a Spitalului Orășenesc Huedin

             Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale.
       Având în vedere adresa nr. 1930/27.04.2017, înregistrată sub nr.4031/ 27.04.2017 înaintată de către Spitalul
Orășenesc Huedin prin care solicită în regim de urgență reabilitarea corpului 3   a Spitalului  Orășenesc Huedin –
Clădirea Veche construită în anul 1911, respectiv accesarea finanțării acesteia prin Programul Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară  3 Sprijinirea  tranziției  către o economie cu emisii  scăzute de carbon,  Prioritatea  de
investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, și includerea în lista de investiții a Consiliului Local finanțarea acestui
proiect  ce  vizează reabilitarea  energetică a  clădiilor publice sociale(inclusiv spitale)  în cadrul   POR 2014-2020
operatiunea 3.1 B.

Ținând seama  de referatul  nr.  4357/2017  înaintat  de  inspector  achiziții  publice  Dezsi  Norbert  privind
aprobarea  includerii  în  lista  de  investiții  a  seviciilor  de  consultanță  pentru  pregătirea  proiectelor  de  finanțări
nerambursabile  prin  POR  2014  –  2020  ,,Servicii  de  consultanță  în  vederea  pregătirii  documentației  aferente
proiectului reabilitare a Corpului 3 a Spitalului Orășenesc Huedin " , respecitv alocarea sumei de 153.000 lei pentru
achizitionarea acestor servicii.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4388/10.05.2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 12.05.2017.

Luând în considerare prevederile  H.G. 28/2008, art.2, anexa 2, poziţia 121 din H.G nr. 529/2010 privind
Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei 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, art. 16 lit.d din HG nr. 56/2009 şi art. 33, alin.2 din ordinul M.S nr. 870/2004, art. 36, alin. 1, 2, lit.
b ,d alin.4, 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 A R A S T E
             Art.1. Se aprobă introducerea în lista de investiții a  seviciilor de consultanță pentru pregătirea proiectelor de 
finanțări nerambursabile prin POR 2014 – 2020 ,, Servicii de consultanță în vederea pregătirii documentației aferente
proiectului reabilitare a Corpului 3 a Spitalului Orășenesc Huedin " constand in: 
-      Elaborarea expertizei tehnice
-       Elaborarea Auditului energetic al cladirii
-       Elaborarea altor studii premergatoare intocmirii DALI (studii topografice, geotehnice, etc., dupa caz)
-       Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) conform legislației în vigoare (HG 
907/2016) și în acord cu cerințele Ghidului Solicitantului
-       Pregătirea documentațiilor pentru obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor la faza DALI
-       Realizarea etapelor premergătoare completării cererii de finanțare: stabilirea bugetului, activităților, 
calendarului achizițiilor,etc.
-      Întocmirea cererii de finanțare, inclusiv completarea acesteia în aplicația MySmis
-      Elaborarea analizelor si previziunilor financiare (macheta financiară/ analiza financiara)
-      Completarea unor documente anexe ale Cererii de finanțare (liste de lucrări, echipamente, servicii; declarații, 
tabele, etc.)
-      Consultanță în pregătirea dosarului de finanțare pentru proiect
-      Consultanță pe parcursul evaluării proiectului prin răspunsuri la eventuale solicitări de clarificări cu privire la 
documentația elaborată și modificări ale documentelor dacă evaluatorii proiectului le vor solicita.
              Art.2.  Se aprobă alocarea  sumei de 153.000 lei pentru serviciile de consultanță și pregătirea documentației
aferente pentru pregătirea proiectelor de finanțări nerambursabile prin POR 2014 – 2020 ,, Servicii de consultanță în
vederea pregătirii documentației aferente proiectului reabilitare a Corpului 3 a Spitalului Orășenesc Huedin ".

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărri se încredintează Spitalul orășenesc Huedin și Direcția
economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 70/12.05.2017  
               Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edves Laura                        Cozea Dan
LS………………………




