ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.36/2018
privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita în
vederea realizării în comuna Ciumani a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă
drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019

Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din 14 mai 2018,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.36/2018 al primarului comunei Ciumani
privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita în vederea
realizării în comuna Ciumani a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în
comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019,
Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare locală nr.36
/2018 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea
teritoriului,
Luând în considerare prevederile:
- art. 20, lit. “i” şi art. 25, lit. “f” din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului
„Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, cu
completările și modificările ulterioare, ale
- Hotărârii nr. 304/2017 a Consiliului Judeţean Harghita, privind aprobarea Studiului de
fezabilitate(SF) pentru lucrarea: ”Construire trotuar pe lângă drumul județean în comuna
Ciumani, județul Harghita"
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.4/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean în comuna Ciumani,județul
Harghita”,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2018, privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2018 și estimările pentru anii 2018-2020,
Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.1456/14.05.2018,
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. (1) Se aprobă asocierea U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita, în
vederea realizării în comun a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în
comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019.
Art. 2. (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere între U.A.T. Judeţul Harghita şi
U.A.T. Comuna Ciumani, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se mandatează primarul Comunei Ciumani, domnul Márton László-Szilárd cu
încheierea contractului de asociere cu U.A.T. Județul Harghita, potrivit modelului aprobat la
aliniatul precedent.
(3)
Realizarea lucrării din program, în cota ce îi revine Comunei Ciumani, se va face în
funcție de alocația bugetară anuală și a cuantumului posibil de asigurat în finanțarea
execuției acestora, în limita sumei de 47.005 lei.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul
Comunei Ciumani.
Art. 4. Hotărârea se comunică prin grija secretarului comunei pentru Primarul Comunei
Ciumani, Consiliului Judeţean Harghita, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și se aduce
la cunoștință publică.

(2)
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