ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂRE A nr.23/2017
privind aprobarea DALI al proiectului
“Modernizaredrumuri de câmpîncomunaCiumani, judeţulHarghita”
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din 20 martie 2017,
Având
în
vedere
proiectul
de
hotărâre
nr.21/2017alprimaruluicomuneiCiumaniprivindaprobareaDALI
alproiectului“Modernizaredrumuri de câmpîncomunaCiumani, judeţulHarghita”,
Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare locală nr.21
/2017 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea
teritoriului,
Luând în cosiderare prevederile:
Legiinr.
213/1998
privindproprietateapublicăşiregimuljuridicalacesteia,
cumodificărileşicompletărileulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior,
- Hotărârea Guvernului nr.907/2016privindetapele de elaborareşiconţinutul-cadru al
documentaţiilortehnico-economiceaferenteobiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din
fonduripublice,
- HotărâriiConsiliului Local Ciumani nr.17/1999 și a HotărâriiConsiliului Local Ciumani
nr.15/2001,privindînsușireaInventaruluibunurilorcareaparțindomeniuluipublicalcomuneiCiuma
ni, atestatprinHotărâreaGuvernului nr.1351/2001, privindatestareadomeniului public al
judetuluiHarghita, precumsi al municipiilor, orașelorșicomunelor din județulHarghita, poziţiile
nr.6,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.21/2017, privind aprobarea strategiei anuale a
achizițiilor publice și programul achizițiilor publice pe anul 2017,
Analizând DALI, devizul şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului
“Modernizaredrumuri de câmpîncomunaCiumani, judeţulHarghita”,nr.53/2016 elaborată de
S.C.Planning Office SRL din Gheorgheni,
- Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.757/20.03.2017,
În temeiul art. 36. alin (1) lit. b, alin (2) lit. c, alin (7) lit. a, pct. 18, art. 45 alin. (2) şi
a art. 115, alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi,

hotărăşte
Art.1.
Se
aprobă
DALI
a
lucrărilor
“Modernizaredrumuri
de
câmpîncomunaCiumani,judeţulHarghita”,nr.53/2017 elaborată de S.C.Planning Office
din Gheorgheni.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici al investiției, astfel:
a) valoarea totală a investiţiei în sumă de 5.437.224,34 lei, inclusiv TVA,
b) din care C+M 5.080.210,65 lei, inclusiv TVA.
c) Lungimea drumurilor de câmp ce vor fi modernizate: 13.609,61 m.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Ciumani.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se va comunica
Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică.
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