ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI CIUMANI

HOTĂRÂRE A nr.4/2017
privind aprobarea D.A.L.I. al lucrărilor
"Construire trotuar pe lângă Drumul Județean în comuna Ciumani,
județul Harghita"
Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din 30 ianuarie2017,
Având
în
vedere
proiectul
de
hotărâre
nr.3/2017.
alprimaruluicomuneiCiumaniprivindaprobarea D.A.L.Iallucrărilor"Construire trotuar pe lângă
Drumul Județean în comuna Ciumani, județul Harghita"
Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare locală nr.3
/2017 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea
teritoriului,
Luând în cosiderare prevederile:
- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicatăcu
modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior,
-HotărâreaConsiliuluiJudețean
nr.110/2016
privindaprobareaprogramului
”Construiretrotuarepelângădrumurilejudețene din localitățilejudețuluiHarghita”, perioada
2016-2018,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2016, privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al anului 2016 al comunei Ciumani și estimările pentru anii 2017-2019,
Analizând D.A.L.I. și memoriul tehnic ai proiectului "Construire trotuar pe lângă
Drumul Județean
în comuna Ciumani,județul Harghita”,nr.59/2016 elaborată de
S.C.Planning Office SRL,
- Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.224/2016,
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 13voturi,

hotărăşte
Art.1. Se aprobă D.A.L.I. a lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul
Județean în comuna Ciumani, județul Harghita"nr.59/2016 elaborată de S.C.Planning
Office SRL.
Art.2.(1)În vederea realizării lucrărilor aprobate la Art.1, se aprobă asocierea Comunei
Ciumani cu Județul Harghita.
(2) Se aprobă modelul contractului de asociere între județul Harghita, prin Consiliul Județean
Harghita și comuna Ciumani, prin Consiliul Local Ciumani, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Se imputernicește Primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd cu semnarea
contractului de asociere aprobată la Art.2 alin.(2).

Art.4. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
a) Valoarea totală (INV) inclusiv TVA 1.157.025 lei, din care
construcții montaj (C+M) 973.487 lei.
b) Eșalonarea investiției : anul II 1.157.025 lei.
c) Durata de realizare a investiției : 12 luni, din care C+M 7 luni.
d) Lungime trotuar L =1972 ml, asigurarea scurgerii apelor în zona trotuarelor,
suprafața pavată 2502,90 mp, borduri prefabricate3215,00 ml.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Ciumani.
Art.6. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se va comunica Instituţiei
Prefectului Harghita,Consiliului Județean Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la
cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Csata Andrea
Secretar: Balogh Zita

