R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizarii valorilor situațiilor de lucrări ce urmează a fi întocmite pe întreaga perioadă de
derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, în valoare de 3.939.604,88 lei fără TVA(
4.688.129,81 lei cu TVA) , rezultată în urma ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas
de executat până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie ,,MODERNIZARE
DRUMURI IN CETATEA VECHE DIN ORASUL HUEDIN, JUDETUL CLUJ”
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 12.10.2021.
Având în vedere necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de interes local “MODERNIZARE
DRUMURI ÎN CETATEA VECHE DIN ORAȘUL HUEDIN, JUDEȚUL CLUJ”
Ținând seama de modificările substanțiale de prețuri la materialele de construcții precum și adresa
nr.104487/01.09.2021 emisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și prevederile O.G nr.
15 din 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, emisă în acest sens;
Luând în considerare referatul nr.8099/07.10.2021 al compartimentului de achizitii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului orașului Huedin, jud. Cluj;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 8130/07.10.2021 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – finanaciare la ședința din data de 08.10.2021.
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.1, alin.1, art.2, alin.1 din OG nr. 15/2021
În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d) , art. 139, alin.(5 ), lit. c) şi ale art.196, alin. (1) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H OTARASTE
Art.1. Se aprobă actualizarea valorilor situațiilor de lucrări ce urmează a fi întocmite pe întreaga perioadă
de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat, în valoare de 3.939.604,88 lei fără TVA(
4.688.129,81 lei cu TVA), rezultată în urma ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas
de executat până la finalizarea şi recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie "“ MODERNIZARE
DRUMURI ÎN CETATEA VECHE DIN ORAȘUL HUEDIN, JUDEȚUL CLUJ” proiect finanțat prin PNDL
în baza contractualui nr. 1313 din 20.02.2018 încheiat cu MDLPA și a contractului de lucrări nr. 7180/13.08.2018
încheiat între SC CAPITALIST PRODCOM SRL și Oraș Huedin, având ca obiect Execuție lucrări pentru
obiectivul de investiție “MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHE DIN ORAȘUL HUEDIN,
JUDEȚUL CLUJ”, conform anexelor la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și urmărirea reralizării investiției se încredințează
primarul orașului Huedin, judetul Cluj, Compartimentul de achiziții publice și Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri absenti:
Votat pentru:
Abtineri:

15
13
2
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2

Preşedinte de şedinţă,
Achim Calin

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

