
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 

HOTĂRÂRE Nr. 65/2018 

privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul 

Harghita“ 

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 3 decembrie 2018 

 

Având în vedere Expunerea de Motive și proiectul de hotărâre a primarului comunei, 

dl. Márton László – Szilárd, nr. 71/2018 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public 

în comuna Ciumani, județul Harghita“; 

Văzând raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului și turism, servicii publice, precum și raportul de specialitate 

înaintat de compartimentul achiziții publice; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 

pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Normele Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală - Republicată; 

Pe baza art. 12, alin (4) al Normelor Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală – Republicată, dat fiind faptul că au fost încheiate 

contractele de achiziţie aferente proiectului ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în 

comuna Ciumani, județul Harghita“; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și ale 

Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Luând în cosiderare prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, 

Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 8/2018, privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli a comunei Ciumani pe anul 2018, Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 32/2018 

privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor “Reabilitarea sistemului de iluminat public 

în comuna Ciumani, judeţul Harghita”; 

Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 



În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi în temeiul art. 

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

completată, cu un număr de 10 voturi. 

 

H O T Ă R E Ș T E: 

 

ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, judeţul 

Harghita“, finanțat din Programul naţional de dezvoltare locală, art. 7, alin (1), lit. (m) 

construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu 

prioritate în mediul rural; 

 

ART. 2 Valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA este de 510.229,34 lei 

din care construcții-montaj (C+M) 469.386,41 lei;  

 

ART. 3 Se aprobă Anexa nr. 1 – Devizul general actualizat „Reabilitarea sistemului 

de iluminat public în comuna Ciumani, judeţul Harghita,  

 

ART. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Ciumani. 

 

ART. 5 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 CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

 Orbán Vilmos Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


