
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 37/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua 

valoare a investiţiei „Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna 

Ciumani, județul Harghita” 

 

          Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 28.05.2019, 

  

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 39/2019 al primarului comunei Ciumani 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a 

investiţiei „Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul 

Harghita”, 

Luând act de expunerea de motive nr. 39/2019 al Primarului comunei Ciumani, 

privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua 

valoare a investiţiei „Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, 

județul Harghita”, 

 Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul dezvoltare locală nr. 

39/2019 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea 

teritoriului, 

         Luând în considerare prevederile: 

 Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificat și 

completat ulterior, 

 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, 

 Programului Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul ”Modernizarea satului 

românesc”, Obiectiv de investiţie: 

realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe,grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, 

colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de 

învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, 

înfiinţate potrivit legii, și ale Ghidului de implementare, 

 Analizând Proiectul tehnic nr. 476/2017, faza PT al investiției „Construire grădiniță 

de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”, elaborată de SC 

Larix Studio SRL din Gheorgheni, 

 HCL nr. 72/2017 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru „Construire grădiniță de 

copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local 

Ciumani nr. 15/2001,privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Ciumani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001, privind  

atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, orașelor 

și comunelor din județul Harghita. 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 30/2019 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al anului 2019 a comunei Ciumani, 



 Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 3, art. 6 și urm. din Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind 

ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, emisă de Ministerul 

Finanțelor Publice. 

 

Respectând prevederile Legii nr. 53/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

        

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și d), art. 45 alin. (2) 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 11 voturi, 

                 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

        Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a 

investiţiei "Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul 

Harghita", astfel: 

(1) Valoare totală inclusiv TVA în lei: 1.949.506,05 

(2) Valoare C+M inclusiv TVA în lei: 1.625.724,05 

(3) Valoarea totală de 901.923,05 lei reprezintă categoriile de cheltuieli, care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, astfel finanțarea va fi asigurată din 

bugetul local 

 

        Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Ciumani. 

 

        Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija referentului de specialitate, care îndeplinește 

sarcinile de secretar al 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 

 


