
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 8/2019 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 privind aprobarea 

Proiectului tehnic al lucrărilor 

"Construire trotuar pe lângă Drumul Județean  în comuna Ciumani,  

județul Harghita" 

 

Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 12.02.2019 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 7/2019 prezentat de Primarul comunei 

Ciumani privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 privind aprobarea 

Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean  în comuna 

Ciumani, județul Harghita", 

Văzând Expunerea de Motive a primarului comunei, dl. Márton László Szilárd nr. 

7/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 privind aprobarea 

Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean  în comuna 

Ciumani, județul Harghita", 

Văzând raportul nr. 7/2019 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

nr. 30/2018 privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă 

Drumul Județean  în comuna Ciumani, județul Harghita" întocmit de referentul de specialitate 

la Compartimentul de achiziții publice al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Ciumani; 

Văzând raportul favorabil al Comisiei de specialitate pentru activitatea economico-

financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei, 

Luând în considerare prevederile: 

 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Art. V alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și de modificare și completare a unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 15 alin. (1) și alin. (2) din 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; 

 Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii; 

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională 

în administraţia publică locală, 

           În temeiul art. 36. alin (1), alin (2) lit. b), alin. (4) lit. 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 12 voturi, 



H O T Ă R E Ş T E: 

 

ART.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 30/2018 

privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul 

Județean  în comuna Ciumani, județul Harghita", conform Devizului General actualizat 

privind cheltuielile necesare realizării „CONSTRUIRE TROTUAR PE LÂNGĂ DRUMUL 

JUDEȚEAN ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA” reactualizat la data de 

22.01.2019 elaborat de S.C. Planning Office S.R.L. Gheorgheni. Valoarea totală actualizată 

(în baza modificărilor legislative prevăzute de art. 71 din O.U.G. 114/2018 privind salariul de 

baza minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor) a investiției de la 

1.157.025 lei cu TVA, din care C+M 973.487 lei inclusiv TVA, devine 1.581.249 lei cu 

TVA, din care C+M 1.352.387 lei cu TVA, conform devizului din Anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Ciumani. 

 

ART.3. Hotărârea se comunică prin grija referentului de specialitate care îndeplinește 

atribuțiile de secretar al Comunei Ciumani, Primarului Comunei Ciumani, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 

comunei Ciumani şi publicarea pe site-ul comunei Ciumani.  

 

 

 

 

 

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Molnár Eszter   Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 

 

 

 


