ROMÂNIA
Județul Harghita
PRIMARUL COMUNEI CIUMANI

.................
HOTĂR
Â R E A nr.31/2017
privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de câmp în comuna
Ciumani, judeţul Harghita”

Consiliul Local al comunei Ciumani la ședința din data de 23 martie 2017
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.32/2017 prezentat de primarul comunei Ciumani
cu privire la implementarea proiectului ”Modernizare drumuri de câmp în comuna Ciumani, județul
Harghita,
Văzând raportul compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice nr.32/2017 și
raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism,
protecţia mediului şi turism, servicii publice
Luând în considerare prevederile:
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal precum și pentru respectarea altor prevederi
legale, conform art. 291 nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 20% începând
cu data de 01.01.2016
Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.23/2017 privind aprobarea DALI al proiectului
“Modernizare drumuri de câmp în comuna Ciumani, judeţul Harghita”
Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.30/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al anului 2017 a comunei Ciumani,
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.757/23.03.2017,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local,
cu un număr de 9 voturi,

h o t ă r e ș t e:

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare drumuri de câmp în
comuna Ciumani, judeţul Harghita”, elaborat de CSAK LASZLO ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ denumit în continuare Proiectul, având următoarele date financiare:
(1) Valoare totala fără TVA in lei: 4.509.048,44
(2) Valoare totala CU TVA in lei: 5.356.950,17
(3) Valoare C+M fără TVA in lei: 4.218.884,58
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. – Consiliul Local al comunei Ciumani se obligă să asigure funcționarea la parametrii
proiectați și veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.
Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure accesul public fără
taxe la investiție realizată prin prezentul proiect.
Art. 5. Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei
(1) Numărul locuitorilor comunei conform recensamântului din anul 2011: populaţia stabilă este de
4.328 persoane.
(2)
Potențialul de dezvoltare socio-economică conform studiului de fundamentare PNDR: IC
Potenţial socio-economic a comunei Ciumani este de 0,5452 .
(3)
În momentul actual comuna Ciumani deţine mai multe drumuri de exploatare care se află
într-o stare degradată, ceea ce îngreutățește accesarea terenurilor agricole pentru populația locală.
Fiind o comună cu o populaţie numeroasă, şi cu un potenţial ridicat de dezvoltare socio-economică
(0,5452), ar fi strict necesar ameliorarea accesibilizării a terenurilor agricole, astfel contribuind la
dezvoltarea agriculturii în comună. În strategia de dezvoltare a comunei Ciumani pentru perioada
de 2015-2020, localitatea propune modernizarea drumurilor extravilane, unde poate fi inclusă
investiția prezentă.
Art. 6. Obiective deservite de investiție:
(1) 13 agenții economici în domeniul agricol: Borsos Iosif ÎI., Kulcsár Miklós ÎI., Csata
Eugen ÎI., Tofán Ş. Ştefan ÎI., Mogyorós Vasile-Csaba ÎI., Borsos József ÎI., Orbán Károly ÎI.,,
Czirják Sándor ÎI., Baróti Hunor ÎI., Ambrus-Bartalis István ÎI., Ambrus-Bartalis József ÎI., Bege Cs.
Csaba ÎI.,, Bege Csaba ÎI.
(2) Un agent economic non agricol: SC Rocompex SRL.
Art. 7. Suprafețe deservite de investiție: 715,79 ha
Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Ciumani.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, pentru primarul
comunei Ciumani, prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet acomunei.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 ………………….…………
Csiki Csaba
L.S.
(prenumele și numele)

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretarul comunei Ciumani
 …………………………….…………
Balogh Zita
(prenumele și numele)

