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    H O T Ă R Â R E A nr.75/2019 

privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările 

" Reabilitarea  și dotarea Grădiniței Csalóka, 

Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

 
 

          Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa ordinară din 2 decembrie 2019, 

 Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.79/2019 inițiate de 

primarul comunei Ciumani privind  aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările  " 

Reabilitarea  și dotarea Grădiniței Csalóka,Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

 Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 
79/2019 și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, 
         Luând în cosiderare prevederile: 
          - art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și 

completat ulterior, 
          - 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, 

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

venituri și cheltuieli  al comunei Ciumani pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2021, 
          - Hotărârea 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 

    - 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, precum Nota conceptuală nr.583/01.03.2018 și Tema de proiectare 

nr.584/01.03.2018 pentru proiectul ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna 
Ciumani, județul Harghita”, 

            Analizând Proiectul tehnic al proiectului " Reabilitarea  și dotarea Grădiniței 

Csalóka,Comuna Ciumani, Județul Harghita”nr.43/2019 elaborată de S.C.ONE CAD STUDIO 

SRL, 

 - Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.3832/2019, 

     În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera d), art.133 

alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi, 

 



hotărăşte  
         
 
        Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic al lucrărilor  " Reabilitarea  și dotarea Grădiniței 

Csalóka,Comuna Ciumani, Județul Harghita” nr. 43/2019 elaborată de SC ONE CAD STUDIO 

SRL. 

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

Valoarea totală a investiţiei:    3.544.638,36 lei inclusiv TVA 

din care C + M:    2.708.044,36 lei inclusiv TVA 

Suprafaţa construită:     912,62 mp. 

Suprafaţa desfăşurată:    1.090,41 mp. 

Înălţimea maximă – de la cota +/- 0,00:  8,93 m. 

Înălţimea la streaşină - de la cota +/- 0,00:  4,28 m. 

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

Primarul comunei Ciumani. 
       Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT se va comunica Instituţiei 
Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
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