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HOTĂRÂREA Nr. 64/2018 

privind aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a 

acordului de parteneriat pentru proiectul ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

Prioritatea de Investitii: 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T 

Apel de proiecte nr: POR/373/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene 

 

Consiliul Local Ciumani la ședința extraordinară din data de 30 octombrie 2018, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 70/2018 inițiată de către primarul comunei privind aprobare a 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat 

pentru proiectul ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ Axa prioritară: 6 - 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de Investitii: 6.1 

- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T 

- Apel de proiecte nr: POR/373/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale 

și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, 

- Raportul de specialitate nr. 70/2018, al compartimentului de achiziții publice din cadrul 

Primăriei comunei Ciumani și raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru 

agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism din cadrul 

Consiliului Local Ciumani, privind aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Modernizare DJ 126, 

km 0+000-5+650“ Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională Prioritatea de Investitii: 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T;  

În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare, 

- O.G. nr. 43/1947, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 

- Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

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

şi completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T” H.G. nr.399/2015, privind regulile 



de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 

2014-2020. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) , alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.b) şi în temeiul art. 45, din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 

completată, cu un număr de 13 voturi. 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART 1. Se aprobă proiectul Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 -  

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1 -  

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, nr. apelului de proiecte POR/373/6/1/Creșterea gradului de 

accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 

modernizarea drumurilor județene 

 

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Harghita - lider de proiect şi UAT 

Comuna Voșlăbeni (membru), UAT Comuna Lăzarea (membru), UAT Comuna Ciumani 

(membru), UAT Comuna Suseni (membru)  și UAT Comuna Joseni (membru) în vederea 

implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat 21591/13.09.2018 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650, în 

cuantum de 7.409.700,21 lei (inclusiv TVA). 

 

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Comuna Ciumani, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului pentru sectorul de drum aflat în 

administrarea acesteia, cât și contribuția de 0,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizare DJ 126, km 0+000-

5+650. 

 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local, pentru sectorul de drum aflat în 

proprietatea Comunei. 

 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

ART 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere  ale proiectului Modernizare 

DJ 126, km 0+000-5+650 pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către 

UAT Comuna Ciumani, pentru sectorul de drum aflat în proprietatea Comunei. 



ART 8. Se împuternicește Domnul BORBOLY Csaba (Președinte al Consiliului Județean 

Harghita) să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele Comunei 

Ciumani. 

 

ART 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei Ciumani în vederea 

ducerii sale la îndeplinire: 

- MÁRTON László - Szilárd, Primar al Comunei Ciumani 

- Consiliului Județean Harghita 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local al Comunei Ciumani şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Comunei Ciumani.  

 

 

 

 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

 Köllő Gábor Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 

 

 


