ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr. 30/2020
privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiții ”Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita“
Consiliul Local Ciumani,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.27/2020 inițiat de primarul comunei, dl.
Márton László – Szilárd, precum referatul de aprobare privind necesitatea aprobării
actualizării indicatorilor tehnico economici actualizați al proiectului ”Reabilitarea sediului
primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita“,
Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr.27/2020
și Avizul consultativ favorabil nr.27/2020 al Comisiei de specialitate pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism,
Pe baza art. 12, alin (4) al Normelor Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală – Republicată, dat fiind faptul că au fost încheiate
contractele de achiziţie aferente proiectului ”Reabilitarea sediului primărieri în comuna
Ciumani, judeţul Harghita“;
În conformitate cu dispoziţiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și ale
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în cosiderare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 3/2020, privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli a comunei Ciumani pe anul 2020,
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 14/2017 privind aprobarea necesității și
oportunității proiectului „Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 9/2018 privind aprobarea Proiectului tehnic
pentru „Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 52/2019 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea sediului
primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”,
Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) literele b) și alin. (4) litera d), art. 133 alin.
(1), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r e ș t e:
ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiții ”Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”,
finanțat din Programului Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul ”Modernizarea satului
românesc”, obiectiv de investiție realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor
instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor
publice din subordinea acestora.
ART. 2
(1) Valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA este de
2.238.106,51 lei din care construcții-montaj (C+M) 1.844.744,53 lei.
(2) "Cheltuielile lucrărilor sunt suportate : 1.381.931,43 lei finațare de la PNDL și
contribuția proprie în sumă de 856.175,08 lei, suportat din bugetul local al anilor 20172021, capitolul 51.02. art.71.01.30, reprezentând categorii de cheltuieli, care nu se
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL."
ART. 3 Se aprobă Anexa nr. 1 – Devizul general actualizat „Reabilitarea sediului
primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita”,
ART. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Ciumani.
ART. 5 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va
comunica Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la
cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csata Andrea

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
27.07. 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

