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    H O T Ă R Â R E  nr.32/2018 
privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor 

“Reabilitarea sistemului de iluminat public în  
comuna Ciumani, județul Harghita”  

 
 

           Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din 14 mai  2018, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre  nr.32/2018 al primarului comunei Ciumani 
privind  aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor “Reabilitarea sistemului de iluminat public în 
comuna Ciumani, judeţul Harghita”, 
 Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare locală  nr. 
32/2018 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea 
teritoriului, 
         Luând în cosiderare prevederile: 
 - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, 
          - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 
            - Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, 
          - Programului Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul ”Modernizarea satului 

românesc”, Obiectiv de investiţie: construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea 

sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural , și ale Ghidului de 

implementare, 

           -  Analizând Proiectul tehnic ai proiectului „Reabilitarea sistemului de iluminat public  
în comuna Ciumani, judeţul Harghita”,   elaborată de S.C.Modern Power System SRL, 
          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2018, privind aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli  a comunei Ciumani pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020, 
         - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.73/2017 privind aprobarea studiului de 
fezabilitate a proiectului “Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, 
judeţul Harghita”, 
 - 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.  Se aprobă Proiectul tehnic al lucrărilor  ”Reabilitarea sistemului de iluminat 
public în comuna Ciumani, județul Harghita” elaborat de S.C. Modern Power System SRL. 
      



      Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, astfel: 
Valoarea totală al investiției este de 506.816,24 lei inclusiv  TVA , din care: 

- Cheltuielile pentru investiția de bază - C+M 469.391,00 lei, inclusiv TVA. 
        Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Ciumani. 
        Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei Ciumani, se va comunica 
Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
         
 
     

    
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
         Korpos Levente                                       Secretar: Balogh Zita 

 

 


