
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 38/2019 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 37/2017 privind 

implementarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare 

menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita” 

 

Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din data de 28 mai 2019, 

 

Având în vedere Expunderea de motive și Proiectul de hotărâre nr. 40/2019 

prezentată de Primarul comunei Ciumani, respectiv 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. 40/2019, privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 37/2017 privind implementarea 

proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, 

judeţul Harghita”; 

 

Luând în considerare: 

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

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile 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. 

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

modificările și completările ulterioare;  

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 19/2019 privind aprobarea Proiectului tehnic 

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

judeţul Harghita" 

- Analizând Proiectul tehnic nr. 210/2019, faza PT al investiției „Reabilitarea şi 

extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”, 

elaborată de SC Pecta SRL din Odorheiu Secuiesc, 

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

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2019; 

- 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. 

 

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 10 voturi și o abținere, 

 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

 

ART 1. Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciumani nr. 37/2017 se modifică astfel:  

Art. 1 va avea următorul cuprins: 

Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare 

menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”, elaborat de CSÁK LÁSZLÓ 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ denumit în continuare Proiectul, conform Devizului 

General al investiției, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, având următoarele date 

financiare: Valoare totala inclusiv TVA in lei: 6.321.602  

(1) Valoare C+M inclusiv TVA in lei: 5.448.398  

(2) Valoarea totală fără TVA în lei: 5.320.319 

(3) Valoarea C+M fără TVA în lei: 4.578.486 

 

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. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


