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   H O T Ă R Â R E A nr.38/2018 

privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții  

unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Construire grădiniță de 
copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”  

 

 

Consiliul Local  Ciumani, la şedința ordinară din data de 14 mai 2018, 

        Având în vedere proiectul de hotărâre nr.38/2018 prezentat de  Primarul comunei 

Ciumani cu privire la încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de 

șantier, pentru realizarea investiției  ”Construire grădiniță de copii cu program normal în 

comuna Ciumani , județul Harghita” 

Luând act de raportul nr.38/2018 a compartimentului de dezvoltare rurală şi achiziţii 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de raportul nr.38/2018 a 

comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi dezvoltare a Consiliului 

Local Ciumani, 

         Văzând prevederile proiectului ”Construire grădiniță de copii cu program normal în 

comuna Ciumani , județul Harghita” 

Luând în considerare prevederile: 

- Art. 13 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, 

  - Legii nr.98/2016, privind achizițiile publice, 

 - Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

         - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.12/2017, privind aprobarea Programului  
achiziţiilor publice pe anul 2017 finanțate din fonduri nerambursabile şi numirea comisiei de 
evaluare a ofertelor, 
         - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.13/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de 
achiziții publice pe anul 2018 a comunei Ciumani și a Programului  achiziţiilor publice, 
completat ulterior, 

Dosarului de achiziții pentru supravegherea lucrărilor de construcții, care cuprinde 

următoarele: Referatul de necesitate privind achiziția de Supraveghere a lucrărilor de 

construcţii în scopul realizării investiţiei “Construire grădiniţă de copii cu program normal şi 

centrală termică în comuna Ciumani, judeţul Harghita” nr. 1435/08.05.2018 și oferta de preţ 

din SEAP ,   

Văzând prevederile: 

-Contractului de finantare nr. 1868/06.03.2018 la finanțator-MDRAP, nr. 
853/16.03.2018 la beneficiar-comuna Ciumani încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, 
  - a Contractului de lucrări nr. 1463/30/11.05.2018 încheiat pentru executarea lucrărilor 
încheiat cu SC Termolang SRL 

 



Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afișaj nr.1456/14 mai  2018, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d), art.63 alin. (1) lit.c), 

precum şi pe cele ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr de 13 voturi pentru, 

 

h o t ă r e ş t e: 

        Art.1. Consiliul Local Ciumani încredințează direct contractul de supraveghere a 
lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier  pentru realizarea investiției Construire 
grădiniţă de copii cu program normal şi centrală termică în comuna Ciumani, judeţul 
Harghita” . 
       Art.2. Dirigintele de șantier va fi însărcinat cu verificarea calității materialelor și 
produselor puse în lucrare, precum  cu verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții 
conform Contractului de servicii nr. 1463/30/11.05.2018 încheiat pentru executarea lucrărilor 
încheiat cu SC Termolang SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Ciumani. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei pentru Primarul 

comunei, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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