
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.52/2018 

privind aprobarea  implementării proiectului „ Dotarea Centrului Social 

“Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, 

județul Harghita” 
 

 

       Consiliul Local Ciumani,la ședința ordinară din data de 29 august 2018, 

       Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.52/2018, iniţiată de către primarul comunei 

privind aprobarea  implementării proiectului „ Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita”ce se va 

depune  în cadrul  Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 

prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și 

sociale, 

 precum și raportul de specialitate nr. 51/2018 al compartimentului social din cadrul Primăriei 

comunei Ciumani și raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru asitență socială din 

cadrul Consiliului Local Ciumani;  

        Luând în considerare  prevederile: 

     -Ghidul solicitantului din cadrul Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de 
Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură 
pentru servicii publice și sociale,   
    - 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, 

  - Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

   - Legea asistenței sociale nr.292/2011 , cu modificările și completările ulterioare, 

   - HCL nr.51/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat „ Dotarea Centrului 

Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul 

Harghita” 

          Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.2668/2018, 

           În temeiul art. 36. alin (1) , alin (2) lit. b) și d) , alin.(6) litera a) pct.2, alin (7) lit. a),  
art. 45 alin. (2) litera d)  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 implementarea proiectului „ Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita”, care conține 



datele tehnico-economice ale investiției, și este elaborată de comuna Ciumani, având 
următoarele date financiare: 

(1)  Valoare totală inclusiv TVA în lei: 72.971 
(2)  Valoare C+M inclusiv TVA în lei: 0 
(3)  Valoare totală fără TVA în lei: 61.320 
(4)  Valoare C+M fără TVA în lei: 0 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării. 
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se angajează că vor suporta cheltuielile de 
mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului. 
Art. 4. – Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt aprobate în Hotărârea Consiliului Local 
Ciumani nr.51/2018. 
       Număr locuitori deserviți direct: 4328 de persoane conform RPL 2011 
Art. 5. – Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției: 
        În momentul de față Centrul Social „Napfény” este dotată cu echipamentele strict 
necesarea pentru o funcționare modestă. Aceste echipamente au fost achiziționate din 
fonduri europene respectiv bugetul local al comunei Ciumani. Echipamentele achiziționate în 
modul astfel sunt: echipamente birou, mobilă de bucătărie, calculatoare, scaune, etc. pe care 
le folosim în cadrul activităților zi de zi. Din păcate bunurile cumpărate nu satisfac nevoile 
solicitate de serviciile pe care le oferă Centrul Social. Multe echipamente sunt împrumutate 
de la specialiști, organizații, de exemplu: covor, saltele, cărți, mingi, etc. Această situație 
nesatisfăcătoare îngreutățește munca colegilor în derularea programelor și nu numai. Sunt 
unele programe al căror calitate scad, sunt unele pe care nici nu se pot ține din cauza 
lipsurilor de echipamente, de exemplu serviciile de recuperare și reabilitare pentru copii mici 
și părinții lor. Această problemă s-ar rezolva doar cu dotarea curții, clădirii Centrului Social, 
fapt care ar însemna nu numai crerea unei atmosfere plăcute, o calitate mai bună a 
serviciilor oferite, dar și noi posibilităţi de a oferi servicii pentru un nou grup ţintă. 

Investiția prezentă este justificat și prin potențialul socio - economic de 
dezvoltare rurală a comunei Ciumani, cu o valoare de 68.16607, iar punctajul 
obținut în proiectul propus fiind de 10,00. 

Art.6. Se nominalizează reprezentantul legal al comunei Ciumani, potrivit legii, prin  primarul 
acesteia, în dubla sa calitate : de ordonator principal de credite  și de administratorul public 
al comunei. 
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Ciumani, județul Harghita. 
Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Ciumani, 
întermenul prevăzut de lege, primarului Comunei Ciumani și prefectului județului Harghita și 
se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet. 
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