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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

         
       H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea  Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii elaborata de SC TOMAD SRL, 
aferenta proiectului “Reabilitare energetica cladirea veche a spitalului orasenesc Huedin” , respectiv aprobarea 
Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti proiectului “Reabilitare energetica cladirea veche a spitalului orasenesc 
Huedin” 

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale.

   Ţinând cont de referatul nr. 5461/16.06.2017, înaintat de directia economică din cadrul Primăriei Huedin,

prin care se propune aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii (DALI) si a indicatorilor

tehnico economici pentru proiectul “Reabilitare energetica cladirea veche a spitalului orasenesc Huedin”, elaborata

de SC TOMAD SRL.  

Luând în considerare prevederile: 

  art.  12 şi art.  36 alin. (2) lit.  e din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare; 

  prevederile  art.  44  alin  (1)  si  art.  45  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu

modificarile si completarile ulterioare;

 prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Hotararea Huvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investitii  finantate din

fonduri publice;

 Ghidul Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 si Ghidul Specific pentru

Axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1,

Operațiunea B – Clădiri publice;

  Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art.  44 alin. (1)  din  Legea administraţiei publice locale  nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 5462/16.06.2017 inaintat de primar si avizat de comisia pentru

activitati econosmico – financiare la sedinta din data de  20.06.2017.

In temeiul prevederilor  art.  45 şi ale art.  115 alin. (1) lit.  b) din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

        H O T A R A S T E

Art. 1. Se aprobă Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventii elaborata de SC TOMAD SRL,

aferenta  proiectului  “Reabilitare  energetica  cladirea  veche a  spitalului  orasenesc  Huedin”.  Descrierea  investiţiei

propuse a fi realizată prin proiect constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă Indicatorii Tehnico-Economici aferenti proiectului “Reabilitare energetica cladirea veche a

spitalului orasenesc Huedin” conform detalierii din Anexa nr. 1.

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orasului Huedin prin  Spitalul 

Orășenesc Huedin și Directia economica din cadrul Primariei orasului Huedin.
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