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   H O T Ă R Â R E A nr.27/2020  

privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră  

 în comuna Ciumani, județul Harghita”  
 

 

 

          Consiliul Local Ciumani,  

           Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 29/2020 inițiat de primarul comunei, dl. 
Márton László – Szilárd, precum referatul de aprobare privind necesitatea aprobării 
actualizării indicatorilor tehnico economici actualizați al proiectului “Reabilitarea și extinderea 

sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita”  
        Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 
29/2020 și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, 
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. 3/2020, privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli a comunei Ciumani pe anul 2020,        
        - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 19/2019 privind aprobarea proiectului tehnic 

pentru lucrările “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna 
Ciumani, judeţul Harghita”   
        - Contractului de finantare nr. C0720AM00021772100575/23.02.2018 încheiat cu 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul PNDR, 

Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică,  

 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,  
 

 

 

H o t ă r e ș t e: 

 

 

ART. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna 



Ciumani, judeţul Harghita” cofinanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală şi de la bugetul de stat. 

 
ART. 2 (1) Valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA este de 

6.147.707,83 lei din care construcții-montaj (C+M) 4.820.055,02 lei. 

(2) Cheltuielile sunt suportate după cum urmează: 

 4.522.885,60 lei finațare Europeană prin PNDR, 

 853.967,88 lei, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile finanțare de la 

bugetul de stat  

 contribuția proprie în sumă de 770.854,35 lei, suportat din bugetul local al anilor 

2016-2021, capitolul 74.02.06, art. 58.04.01, reprezentând categorii de cheltuieli, 

care nu se finanțează din fonduri Europene prin PNDR sau de la bugetul de stat. 

 

ART. 3 Se aprobă Anexa nr. 1 – Devizul general actualizat al investiției 

“Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în 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               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

           Király Szabolcs                                  Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
25 mai 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 


