
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAnp
privind aprobarea modificlrii Hotdr6rii Consiliului Local nr.104122.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul
<Reabilitqre energetico clddirea veche a Spitalului Ord;enesc Huedin> in vederea finan{drii acestuia in cadrul
Programului Operafional Regional 2014-ZOZ0

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinfa ordinard din data de 25.03.2022.

Avdnd in vedere Memoriul Justificativ nr.25lll2103.2022 privind modificdrile solicitate in cadrul Actului
Adilional m"3 la contractul de finantare nr.2942/03,0g,2018 pentru modificarea bugetului gi prelungirea perioadei

de implementare a proiectului "Reabilitare energeticd clddirea veche u Spitalului Ord;enesc Huedin,, si s
cheltuelilor legate de proiect, cotl SMIS 115270 din cadrul Programul de finantare din cadrul programului

Operational Regional 2014'2020-Axa prioritara 3-sprijinirea tranzitiei citre o economie cu emisii sc6zute de

carbott, Prioritatea de Investitii 3 . 1 , Operatiunea B-Cladiri publice, Anexa 3 -Bugetul proiectului acitalizat,valoarea
totala a proiectului este de 11.432.770,43 lei(inclusiv TVA), valoarea etigibila a proiectului este de 10.434.3g9,53
lei(inclusiv TVA)' contributie proprie in proiect al Orasului Huedin este de 2Yo dinvaloarea eligibila a proiectului,
adica 208687,79lei (inclusiv TVA) si cheltueli neeligibile in valoare de 998380,91 lei.

JinAnd seama de referatul nr. 253112L03.2022 inaintat de Pandrea Rodica in calitate de director
exec'economic in cadrul Direcfiei economice a oragului Huedin, prin care propune aprobarea modific6rii Hotdrdrii
Consiliului Local nr. 104122'05'2018 prin care s-a aprobat proiectul <Reabilirsre energeticd cladirea veche a
Spitalului Orasenesc Huedin> in vederea finan![rii acestuia in cadrul Programului Operalional Regional 2014-
2020, Axa prioritard 3, prioritatea de investi{ii 3.1, operaliunea B, nr. apelului de proiecte
PON20l6l313.llBllITKEGILrNI, in sensul modificarii afi..2 siart 3 dupa cum urmeaza:

- *Art'2 
Se aproba valoarea totala a proiectului <Reabilitare energetica cladireu veche a Spitalului

Orasenesc Huedin>, in cuntum de 11,432.770,43 lei(inclusiv TVA);
-*Art'3 Se Aproba contribufia proprie in proiect a Orasului Huedin, reprezentdnd achitarea tuturor

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cAt gi contribufi a d,e 2Yo din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de
208'681,79 lei, reprezentdnd cofinan[area proiectului <Reabilitare energetica cladirea veche a Spitatutui
0 r a s e n e s c H u e d i n> confo rm b u getul u i actualizat

Restul prevederilor din HotdrArea Consiliului Local nr,l04/22.05.2018 rdmAn nemodificate.
Luand in considerare proiectul de hot[rAre nr.2544121.03.2022 inaintat de primar gi avizatde comisia

pentru activitdli economico - financiare la gedin{a din data de 23.03.2022.
Avand in vedere prevederile art. 198 din Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul sdn6t6trii cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare, art. 16, 18, alin.l, lit, b din o.U.G nr. 1621200g privind transferul
ansamblului de atribufii gi competenfe exercitate de Ministerul SdndtdJii Publice cdtre Autorit6tile Administraliei
Publice Locale, art.70 alin (3) qi art 77 alin (4) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale cu
nrodific[rile si completdrileulterioare,arl-.l2g,alin.l,2,lit.b, d, alin.4,lit,a, f, si ar1. 196, alin.1, lit.adinOUGnr.
57 12019 privind Codul Administrativ,

HorAnAgre
Art.l Se aprobd rnodificarea HotdrArii Consiliului Local nr.104122.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul

'"Reabilitare energetica clddirea veche u Spitalului Ord;enesc Huedin> in vederea finanldrii acestuia in cadrul
Programului operalional Regional 2014-2020, Axa prioritard 3, prioritatea de investifii 3.1, opera{iunea B, nr.
apelului de proiecte PoN20I6l313.IlBlll7REGILrNI, in sensul modificdrii aft.2 giart. 3 dup6 cum urmeazi:

- *Art'2 
Se aproba valoarea totala a proiectului <Reabilitare energetica cladirea veche a Spitalului

orasenesc Huedin>, in cuntum de 1r.432.770,43 lei(inclusiv TVA);



-"Aft.3 Se aprobd contribufia proprie in proiect a Orasului Huedin, reprezentdnd achitarea tuturor

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cAt gi contribulia de 2Yo din valoarea eligibil[ a proiectului, in cuantum de

208'687,79 lei, reprezentdnd cofinanlarea proiectului <Reabilitare energetica cladirea veche a Spitalului
Orasenesc Huedin> conform bugetului actualizrt, restul prevederilor din Hot[rdrea Consiliului Local

nr.104122.05.20 1 8 rdm6n nemodificate.

Art,3. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrAri se incredinleazd Spitalul orasenesc Huedin ,

Executantul lucrdrilor, Compartimentul Achizitii publice, gi Direcfia Economic[ din cadrul Prim6riei ora$ului

Huedin.

Nr.51/ 25.03.2022 Consilieri total:
Consilieri prezenli:

Consilieri care s-au abtinut:
Votat pentru:

Pregedinte de gedinJd,

Prof. Stins[ Mariana
tar General

15

15

1

14

UAI


