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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 

 H O T Ă R Â R E A nr.67/2021 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru  

obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61  

între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita” pentru 

finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny 

 

 

Consiliul Local al comunei Ciumani,  

Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.66/2021 inițiate de 

primarul comunei Ciumani privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – km 

3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului 

Național de Investiții Anghel Saligny. 

Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr.66/2021 

și avizul consultativ favorabil 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 și rectificările 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,  

- art.4 alin.(1) litera c) din Ordonanța de Urgență nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, 

- art.6 alin.(1) litera b) din Ordinul nr.1333/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentyru punerea în aplicare 

a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.95/2021,  

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

publică, văzând procesul verbal de afișare nr. 3355/2021, 

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 cererea de finanțare, pentru obiectul de investiții „Reabilitare și 

modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – km 3+824, comuna Ciumani, 

județul Harghita”, conform anexei nr. 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. 

 

       Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectului de investiții precum și valoarea 

totală a investiției „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860 – 

km 3+824, comuna Ciumani, județul Harghita” în cuantum de 4.996.205,11 lei (TVA 

inclus), conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

                       

      Art.3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 1.000.000,00 lei (TVA 

inclus), reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului. 

 

       Art.4. Se împuternicește primarul comunei Ciumani, dl. Márton László – Szilárd să 

semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de 

finanțare, să semneze contractul de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea 

finanțării, implementarea proiectului și decontarea cheltuielilor aferente. 

 

      Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Ciumani, prin aparatul să de specialitate. 

 

      Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al unității 

administrativ teritoriale pentru Primarul comunei Ciumani, Prefectului Județului Harghita, și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și la sediul acesteia. 

         

 

     

 

 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 

11  voturi pentru , 0 abţineri şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri 

prezenţi la şedinţă. 

 

 


