
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 50/2019 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

„Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” 

Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar 

Apel de proiecte nr. POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației 

timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului 

 

Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din data de 24 iunie 2019, 

 

Având în vedere Expunderea de motive și Proiectul de hotărâre nr. 54/2019 

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. 54/2019, privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitarea și dotarea gradiniței 

Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” Axa prioritară 10, Obiectiv specific 

10.1/învăţământ preşcolar Apel de proiecte nr. POR/316/10/1/Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii 

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului; 

Luând în considerare: 

- Solicitarea de clarificare 3, cu nr. 21419/13.06.2019 a Agenției pentru Dezvoltare 

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

comuna Ciumani, județul Harghita”, cod SMIS 121844, scrisoare pentru demararea 

etapei precontractuale 

- 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. 30/2019 privind aprobarea 

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

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. Se aprobă proiectul "Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, 

județul Harghita" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. 

POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, 

comuna Ciumani, județul Harghita", în cuantum de 3.544.638,36 lei (inclusiv TVA) din care 

valoare totala eligibila 2.789.366,57 lei si valoare totala neeligibila de 755.271,79 lei. 

 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 755.271,79 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă 

a proiectului, în cuantum de 55.787,33 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

"Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita". 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului "Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita", 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local și din 

alte surse de finanțare legal constituite. 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art. 6. Persoana desemnată să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare este 

reprezentantul legal al comunei, Márton László - Szilárd - primar. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


