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 H O T Ă R Â R E A nr.52/2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei 

„Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita” 
 
 

 
Consiliul Local Ciumani, 

 Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 51/2021  al 
primarului comunei Ciumani privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al 
investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 
51/2021 și avizul consultativ  favorabil nr. 51/2021 al comisiei de specialitate pentru   buget 
–finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț 

din cadrul Consiliului Local Ciumani, 
 al Comisiei de specialitate pentru urbanism și amenajarea teritoriului, 

         Luând în considerare prevederile: 
 Ordonanței de Urgență nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV 
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice 

 Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificat și 

completat ulterior, 
 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, 

 Programului Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul ”Modernizarea satului 

românesc”, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor 
instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a 

instituțiilor publice din subordinea acestora, și ale Ghidului de implementare, 
 Analizând Proiectul tehnic nr. P65/2017, faza PT al investiției „Reabilitarea sediului 

primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”, elaborată de SC PORTA 
GHEORGHENSIS SRL din Gheorgheni, 

 HCL nr. 9/2018 privind aprobarea Proiectului tehnic pentru „Reabilitarea sediului 
primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”, 

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

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local Ciumani 
nr. 15/2001privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Ciumani, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001, privind atestarea 
domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Harghita. 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 20/2021 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli consolidat al   comunei Ciumani pe anul 2021, 



- Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare. 
- Art. 3, art. 6 și urm. din Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind 

ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, emisă de Ministerul 
Finanțelor Publice, 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare, 
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică,văzând procesul verbal de afișare nr.2887/2021, 

În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art. 129, alin. (2) litera b) şi alin. (4) litera f) din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
                 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

        Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi,  al investiţiei "Reabilitarea 
sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita", astfel: 

(1) Valoare totală inclusiv TVA în lei: 2.238.106,51 

(2) Valoare C+M inclusiv TVA în lei: 1.844.744,53 
(3) Valoarea totală de 120.747,26 lei reprezintă categoriile de cheltuieli, care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, astfel finanțarea va fi asigurată 
din bugetul local 

(4) Valoarea finanțată de la bugetul de stat prin PNDL este de 2.117.359,25. 

       Art.2. Se aprobă valoarea lucărilor rămase de executat după data de 21 septembrie 
2021, astfel: 

(1) Valoarea totală inclusiv TVA în lei:1.079.184,50 

(2) Valoarea C+M inclusiv TVA în lei: 765.939,50  
(3) Valoarea totală reprezentând categoriile de cheltuieli, care se finanțează din 

bugetul local: 40.987,28 lei. 
(4) Valoarea finanțată de la bugetul de stat prin PNDL este de 1.038.197,22. 

      Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local 

nr.52 din 22.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, 
reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, 

județul Harghita”, își încetează aplicabilitatea. 
        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Ciumani. 

        Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija  secretararului 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 extraordinară din data de        
24 septembrie .2021 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. 


