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  H O T Ă R Â R E A nr.59/2021 
privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI 

pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, 

extindere, dotare la Școala Primară Köllő Miklós,  
comuna Ciumani, județul Harghita 

 

 
 

Consiliul Local al comunei Ciumani,  

Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 58/2021 inițiate de 

primarul comunei Ciumani privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI 

pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare 

la Școala Primară Köllő Miklós, comuna Ciumani, județul Harghita” și 

Cererea noastră depusă în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public 

sau Social, Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat", nr.înregistrare 

2228/03.07.2020  

Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 58/2021 

și avizul consultativ favorabil nr.58/2021 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, 

- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 20/2021, privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2021 , cu modificările ulterioare, 

- 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,  

Analizând documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) nr. LS596/2021 

elaborată de SC LARIX STUDIO SRL din Gheorgheni, efectuat pentru investiția propusă 

”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare la Școala Primară Köllő Miklós, 

comuna Ciumani, județul Harghita” 

Respectând prevederile legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, văzând procesul verbal de afișare nr.3185/2021, 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera 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 modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăşte 

         
 



         Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică în faza DALI pentru investiția 

propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare la Școala 

Primară Köllő Miklós, comuna Ciumani, județul Harghita” . 

 

       Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
a)Valoarea totală a investiţiei:            9.949.625,54 lei inclusiv TVA 

din care C + M:    7.501.509,98 lei inclusiv TVA 

b)Durata de realizare a lucrărilor investiției 36 luni. 

c)Aria totală a investiției: 952,59 mp – 31 spații. 

                       

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

 
       Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului 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 
26 octombrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos Levente nu a votat, fiind în 
situația de conflict de interese. 

 
 


