
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 
 
 

HORĂRÂRE Nr. 62/2018 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 39/2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea 
grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea 
unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții 

în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” 

– apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar 
 
Consiliul Local Ciumani la ședința extraordinară din data de 8 octombrie 2018, 
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 68/2018 prezentată de Primarul comunei Ciumani 

privind stabilirea salariului de bază a funcționarului public, consilier juridic, gradul 

profesional debutant din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani şi raportul de 

specialitate înaintat de 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 nr. 

68/2018, văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 68/2018 întocmite în 

acest sens; 

Luând în considerare: 

- solicitarea de clarificări nr. 34516/27.09.2018 a Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Centru, cu privire la proiectul „Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna 

Ciumani, județul Harghita”, cod SMIS 121844, urmare a verificării conformității 

administrative și eligibilității cererii de finanțare 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2018 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2018, rectificat 

ulterior;  

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. 
 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
 
 



 

 

ART 1. Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciumani nr. 39/2018 se modifică astfel:  
Art. 5 va avea următorul cuprins: 

Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al investiției, Anexa nr. 1 
la prezenta Hotărâre: 
Valoarea Totală a investiției: 2.948.217,91 lei, inclusiv TVA, din care C+M 2.119.444,74 lei 
Valoarea eligibilă: 2.789.366,57 lei, din care: 
               - valoarea eligibilă AFN : 2.733.579,24 lei, 
               - contribuție proprie la valoare eligibilă (2%): 55.787,33 lei 
               - valoarea neeligibilă: 158.851,33 lei. 
 
ART 2. De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Ciumani Márton László 
- Szilárd. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 
exercitării controlului legalității. 
 
 
 
 PREȘEDNTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 
 Orbán Vilmos Pentru Secretar: Köllő Hunor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


