
ROMANIA
JUDETTIL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAne
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici gi cheltuielile aferente proiectului ,,Modernizare
drumuri in Cetatea Veche din Oraqul Huedin, judelul Cluj,,

Consiliul Local Huedin, intrunit in gedinla ordinard din data de27.04.2021.
AvAnd in vedere contractul de finanlare nr. 1312120.02.2018, pentru proiectul ,,Modernizare

drumuri in Cetatea Veche din oragul Huedin, judeful Cluj,, este necesar d aprobarea indicatorilor
tehnico-economici dar gi a cheltuielilor aferente proiectului.

finand seama de referatul nr.3163112.04.2021 inaintat de cons. achizitiipublice Dezsi Norbert
prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici gi cheltuieli aferente proiectului
,,Modernizare drumuri in cetatea veche din oragul Huedin, judeful cluj,,

LuAnd in considerare proiectul de hotdrAre nr.3336179.04.2021inaintat de primar gi avizat de
comisia pentru activitdti economico - financiare la gedinla din data de 20.04.2021.

in conformitate cu art. 10, alin. (5) 9i (6) din ORDONANTADE URGENTA Nr.2812013
pentru aprobarea Programului nafional de dezvoltare locald, este necesard elaborarea gi aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenJi investiliei.

Avdnd in vedere prevederile art. 44, alin.(1) , 4 din Legea nr. 273/2006 a finanfelor publice
locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prevederile art.729, alin. 1, 2,lit.b,d, alin. 4,lit.a, d,
alin.7 , lit.m, ar1. 1 9 6, alin.l, lit.a, din ouG nr. 57 rz0rg privind codul Administrativ.

HOrAnAgrn
Art.l.Se aprobd indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,Modernizare

drumuri in Cetatea Veche din Oragul Huedin, judeful Cluj,,
Indicatori tehnici

a) Lungime de drum - 12.594km
b) Beneficiari direcfi - Deservirea a unui numdr de 180 de persoane ale cartierului Cetatea Veche
Orag Huedin.

Indicatorii economici :

a) Valoare investitie bugetul de stat - Total investifie cu TVA; 8.296.622,02 lei cu TVA
b) Cofinanfare de la bugetul local - 573.695,17lei cu TVA
c) Valoare totala investitie - 8.870.3 17,19 lei cu TVA

Art.2. Consiliul Local va cofinanta toate cheltuielile declarate neeligibile pentru obiectivul de
investifii.

Art.3. Se nominalizeazd, rcprezentantul legal al proiectului in persoana domnului MORO$AN
MIRCEA, primar al oragului Huedin gi ordonator principal de credite in relalia cu Ministerul
Dezvoltirii Regionale gi Administraliei publice in derularea proiectulului.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotar6ri se incredinfeazd compartimentul achizitii
publice si direcfia economicd din cadrul primdriei oraq Huedin.
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Contrasemneazd, Secretar General UAI,Pregedinte de gedinJd,


