R O MAN IA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN

PROIECT AL ORDINEI DE ZI
a ședinței Extraordinare a Consiliului Local Huedin, din data de (Marti ) 12.10.2021, ora 14,00 în Sala de
ședințe din cadrul Primăriei orașului Huedin, str. Horea nr. 1, în conformitate cu prevederile art.133,
alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.135, 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se transmite spre
comunicare și aducerea la cunoștință publică astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii devizelor de lucrări pentru proiectul cu
nr. 1313 din 20.02.2018 “MODERNIZARE DRUMURI IN CETATEA VECHE DIN ORASUL HUEDIN,
JUDETUL CLUJ” , finanțat prin PNDL, conform contractului de lucrări nr. 7180/13.08.2018 încheiat între
SC CAPITALIST PRODCOM SRL si ORAȘUL HUEDIN, având ca obiect Execuție lucrări pentru
obiectivul de investiție “MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHE DIN ORAȘUL HUEDIN,
JUDEȚUL CLUJ”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 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” 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 si Oras Huedin avand ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție
“MODERNIZARE DRUMURI ÎN CETATEA VECHE DIN ORAȘUL HUEDIN, JUDETUL CLUJ”.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării de servicii de consultanță externă pentru
depunerea și implementarea proiectului Asfaltare drumuri și străzi în Orașul Huedin, județul Cluj, în cadrul
Programului Național de Investiţii ”Anghel Saligny”, și aprobarea alocării sumei de 160.000 lei pentru
servicii de consultanță externă în vederea depunerii și implementării proiectului Asfaltare drumuri și străzi
în Orașul Huedin, jud.Cluj, din bugetul local al Orașului Huedin.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare și devizul general estimative pentru
obiectivul de investitii ,,Asfaltare drumuri și străzi în Orașul Huedin“, Județul Cluj, propus spre finanțare
în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.
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