
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

 

 H O T Ă R Â R E A nr.78/2019  

privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Construire Grădiniță de copii cu program normal și centrală termică, 

comuna Ciumani, județul Harghita“ 

 

          Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 2 decembrie 2019 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.82/2019 inițiat de primarul comunei, dl. 

Márton László – Szilárd, precum referatul de aprobare privind necesitatea aprobării 

indicatorilor tehnico economici actualizați al proiectului ”Construire Grădiniță de copii cu 

program normal și centrală termică,  comuna Ciumani, județul Harghita“, 

        Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 
82/2019 și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, 
Pe baza art. 12, alin (4) al Normelor Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală – Republicată, dat fiind faptul că au fost încheiate 

contractele de achiziţie aferente proiectului ”Construire Grădiniță de copii cu program normal 

și centrală termică, comuna Ciumani, județul Harghita“; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și ale 

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

completările ulterioare; 

         Luând în cosiderare prevederile: 
        -  Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 30/2019, privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli a comunei Ciumani pe anul 2019,         
       - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.13/2017 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate a proiectului “Construire Grădiniță de copii cu program normal în comuna 
Ciumani, județul Harghita”  
            - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.72/2017 privind aprobarea Proiectului tehnic 

pentru “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul 
Harghita”  

Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, văzând procesul verbal de afișare nr.3835/2019, 

 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 9 voturi și o abținere, 

 

 

 



H o t ă r e ș t e: 

 

           ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții ”Construire Grădiniță de copii cu program normal și centrală termică, 
comuna Ciumani, judeţul Harghita“, finanțat din Programul naţional 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. 

 

ART. 2 Valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA este de 1.907.719 lei 

din care construcții-montaj (C+M) 1.618.751 lei;  

 

ART. 3 Se aprobă Anexa nr. 1 – Devizul general actualizat „Construire Grădiniță 

de copii cu program normal și centrală termică, comuna Ciumani, judeţul 

Harghita,  

 

ART. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Ciumani. 

 

ART. 5 Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general 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 Levente  Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


