
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 42/2018 

privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul 

Local Ciumani cu Județul Harghita, UAT Voșlăbeni, UAT Suseni, UAT Joseni, UAT Lăzarea, 

în vederea realizării proiectului „Modernizare DJ 126, km 0 + 000 – 5 + 650”  cu scopul  

realizări unui proiect de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6.1 ”Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T 

inclusiv a nodurilor multimodale” PROIECTE NEFINALIZATE 

 

 

       Consiliul Local Ciumani,la ședința extraordinară din data de 16 iulie 2018, 

       Având în vedere Proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr.48/2018, iniţiată de către 

primarul comunei la solicitarea Consiliului Județean Harghita nr.16548/2018, privind aprobarea 

modelului ”Acord de parteneriat” între județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu  UAT 

Voșlăbeni, UAT Suseni, UAT Ciumani ,UAT Joseni, UAT Lăzarea, în vederea constituirii unui parteneriat 

cu scopul realizării unui proiect de finanțare în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T inclusiv a 

nodurilor multimodale” PROIECTE NEFINALIZATE, precum și raportul de specialitate nr. 48/2018 al 

secretarului comunei Ciumani și raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru urbanism și 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local Ciumani;  

        Luând în considerare  prevederile: 

    - Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

    - Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, 

    -  Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare,  

    - ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

    - art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    - Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 

”Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”, 

proiecte nefinalizate, 

          Văzând adresa nr.16548/2018.07.10 al Consiliului Județean Harghita și modelul –Acord de 

parteneriat, 

          Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
văzând procesul-verbal de afișare nr.2213/16.07.2018, 
           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 constituirea parteneriatului între Comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu 

Județul Harghita, UAT Voșlăbeni, UAT Suseni, UAT Joseni, UAT Lăzarea, în vederea realizării proiectului 

de finanțare „Modernizare DJ 126, km 0 + 000 – 5 + 650” cu scopul realizării unui proiect de finanțare 

în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T” PROIECTE NEFINALIZATE. 

 

Art. 2. Se aprobă modelul ”Acord de parteneriat” conform Anexei nr. 1,  care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se împuternicește pe domnul Márton László-Szilárd, primarul comunei Ciumani cu semnarea 

Acordului de parteneriat, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Ciumani. 

 

Art. 5. Hotărârea se comunică de către secretarul comunei Ciumani: Primarului comunei Ciumani , 

Consiliului Județean Harghita şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,precum se aduce la cunoștință 

publică. 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
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