
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 19/2019 

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările 

"Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, 

judeţul Harghita" 

 

         Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 25.03.2019, 

         

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 19/2019 al primarului comunei Ciumani 

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările "Reabilitarea şi extinderea sistemului de 

canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita", 

Luând act de Expunerea de motive nr. 19/2019 a primarul comunei Ciumani, 

 Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 

19/2019 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism,  

         Luând în cosiderare prevederile: 

- Art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a 

Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii; 

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

ulterioare 

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

venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2020 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 28/2017 privind aprobarea documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie al proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de 

canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”  

- Hotărârii nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

- a Contractului nr. C0720AM00021772100575/23.02.2018, încheiat cu Agentia de 

Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit – Romania, 

Analizând proiectul tehnic, devizul şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

„Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ciumani, 

judeţul Harghita” nr. 210/2019 elaborată de S.C.PECTA SRL din Odorheiu Secuiesc, 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), precum şi pe cele 

ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi, 

 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E  

 

      ART.1. Se aprobă Proiectul tehnic al lucrărilor ”Reabilitarea şi extinderea sistemului de 

canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita" nr. 210/2019 elaborată de S.C. 

PECTA SRL. 

       

ART.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 

Valoarea totală a investiţiei:      5.391.530 lei inclusiv TVA 

din care C + M:      4.563.137 lei inclusiv TVA 

Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră proiectată: 11.468 m. 

Conductă gravitațională:      9.003 m. 

Conductă de refulare:       2.465 m. 

Cămine de vizitare :       215 buc. 

Stații de pompare noi:      3 buc. 

Stații de popmpare modernizate     3 buc. 

Racorduri de canalizare:      100 buc. 

 

       ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Ciumani. 

 

       ART.4. 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 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


