ROMÂNIA
Județul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CIUMANI
Codul de înregistrare fiscală: 4367922

H O T Ă R Â R E A nr.14/2021

.................

privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect, inclusiv
rectificarea bugetului proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN
COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”

Consiliul local al comunei Ciumani județul Harghita,
Având în vedere Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.12/2021 a
primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd privind aprobarea proiectului și cheltuielilor
legate de proiect, inclusiv rectificarea bugetului proiectului ”Echipamente IT pentru Școala
din Comuna Ciumani, JUdețul Harghit”,
Văzând raportul de specialitate nr. 12/2021 al compartimentului de achiziții publice și
Avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate buget –finanțe, investiții, administrarea
domeniului public și privat, activități de turism și comerț
Luând în considerare prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) Legea nr. 273/2006 privind finanțel e publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
d) Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.3/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2020, cu modificările ulterioare,
e) Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare;Văzând procesul verbal de afișare nr.4458/2020,
luând act de:
a) Cererea de finanțare cu cod smis: 144005- ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN
COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA,
b) Adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale: Solicitare
de clarificări administrativ-eligibilitate cu nr. ieșire OIPSI 50-233t/c1/14.12.2020

În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art. 129, alin. (2) litera c), art.139 alin.(3) litera g)
și art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Ciumani
hotărește
Art. 1. Se aprobă proiectul și cheltuielile legate de proiect, inclusiv rectificarea
bugetului proiectului ” ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL
HARGHITA”, cu următoarele detalii:
a) Valoare totală a proiectului (inclusiv TVA): 690.602,20 lei
b) Cheltuieli totale nerambursabile: 656.964,74 lei
c) Cheltuiei totale contribuție proprie: 13.407,46 lei
d) Cheltuieli totale neeligibile proiect: 20.230,00 lei.
Art. 2. – Se aprobă finanțarea din bugetul local necesară pentru cheltuieli totale contribuției
proprie: 13.407,46 lei, respectiv cheltuieli totale neeligibile proiect 20.230,00 lei.
Art. 3. –Împuternicește primarul comunei Ciumani, Dl. Márton László-Szilárd pentru
semnarea actelor necesare și a contractului de finanțare.
Art. 4. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Ciumani.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Ciumani în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituției Prefectului județului
Harghita, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe
pagina de internet al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
9 martie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

