ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.58/2020
privind aprobarea DALI al proiectului
“Reabilitare captare, stație de tartare apă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”
Având în vedere Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.60/2017 al
primarului comunei Ciumani privind aprobarea DALI al proiectului “Reabilitare captare, stație
de tartare apă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”,
Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare locală nr. 60
/2020 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală,
cooperări interinstituționale:
Luând în cosiderare prevederile:
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare,
- art. 8 alin. (1) din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 44 alin. (1) din Lega nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și
completată ulterior,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local
Ciumani nr. 15/2001, privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al comunei Ciumani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001, privind atestarea
domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Harghita, poziţia 6,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 3/2020, privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020, modificată ulterior,
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 4/2020, privind aprobarea Programului anual a
achizițiilor publice pe anul 2020,modificată și completată ulterior, poziția 5,
Analizând DALI, devizul şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare
captare, tartare apă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”, nr. 238/2020 elaborată de SC
PECTA SRL,
- Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.3988/2020,
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (2) literele a) și c) și alin. (3) litera d), art.
139 alin. (1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a), art. 198 alin. (1) și (2), art. 199 alin. (1) și
(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

hotărăşte
Art.1. Se aprobă DALI a lucrărilor “Reabilitare captare, stație de tartare apă,
comuna Ciumani, judeţul Harghita”, nr. 238/2020 elaborată de SC PECTA SRL.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici al investiției, astfel:
a) valoarea totală a investiţiei în sumă de 8.768.802,10 lei, inclusiv TVA,
b) din care C+M 5.711.677,39 lei, inclusiv TVA.
c) Obiecte: Captare de apă, Aducțiune apă brută, Rezervor de înmagazinare 100 mc.,
Clădire tehnologică, Centrală termică, Pavilion tehnologic, Rezervor de apă uzată de la
spălare filtre, Iaz de nămol, Rețele de incintă, Amenajări exterioare, Automatizate și
SCADA
d) Durata estimată de execuție: 24 luni de la începerea lucrărilor
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Ciumani.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general comunei Ciumani, se va
comunica Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la
cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csiki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general : Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de
14 decembrie 2020 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.

