R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării în procent de 5% respectiv suma de 154.403 lei, de către Consiliul
Local Huedin, pentru obiectivul „Reparații capitale - proiectare și execuție instalație electrică clădire
spital nou și corp de legătură” (din totalul sumei estimate de 3.088.050 lei), propus a se realiza în anul
2021 de către Spitalul Orășenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2021.
Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătății nr. 5/05.01.2021 referitoare la repartizarea
prevederilor bugetare cu destinatia cheltuelilor de natura investitiilor din bugetul MS pentru anul2021, și
ținând seama de adresa Spitalului Orășenesc Huedin nr. 220/08.01.2021 prin care solicită aprobarea
cofinanțării de 5% pentru anul 2021 a obiectivului de investiții, în baza prevederilor art.198 din Legea nr.
95/2006, privind reforma în domeniul sănătății actualizată, propus a se realiza de către Spitalul Orășenesc
Huedin, pe anul 2021;
Luând în considerare referatul nr. 531/15.01.2021 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de
Director ex. economic în cadrul Direcției Economice al Orașului Huedin, prin care propune aprobarea
cofinanțării obiectivului de investiții de către Consiliul Local Huedin în baza art.198 din Legea nr.
95/2006, propus a se realiza în anul 2021 de către Spitalul Orășenesc Huedin, astfel:
- Cofinanțare în procent de 5% respectiv suma de 154.403 lei, pentru obiectivul „Reparatii
capitale- proiectare si executie instalatie electrica cladire spital nou si corp de legatura” (din totalul
sumei estimată de 3.088.050 lei).
In temeiul prevederilor art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 16, 18, alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
Autorităţile Administraţiei Publice Locale, art.70 alin (3) și art 71 alin (4) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare, art.129, alin.1,2, lit.b, d,
alin.4, lit.a, alin.f, lit.f, si art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă cofinanțării obiectivului de investiții de către Consiliul Local Huedin, propus a
se realiza în anul 2021 de către Spitalul Orășenesc Huedin, astfel:
- Cofinanțare în procent de 5% respectiv suma de 154.403 lei, pentru obiectivul „Reparații
capitale - proiectare și execuție instalatie electrică clădire spital nou și corp de legătură” (din totalul
sumei estimată de 3.088.050 lei).
Art.2. Se aprobă alocarea în bugetul local pe anul 2021 a sumei de 154.403 lei, reprezentând
cofinanțarea în procent de 5% pentru obiectivul „Reparații capitale - proiectare și execuție instalatie
electrică clădire spital nou și corp de legătură”.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei orașului Huedin și Spitalul orășenesc Huedin.
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