
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 
 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.37/2022 
privind aprobarea investiției  ” Eficientizarea energetică a clădiri Școlii Gimnaziale 

„Köllő Miklós”, comuna Ciumani, județul Harghita” 

  
Consiliul Local al Comunei Ciumani 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului și Proiectul de hotărâre nr.34/2022 ,cu privire la 

aprobarea investiției ”Eficientizarea energetică a clădirii Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós”,  Comuna 

Ciumani, județul Harghita”, 
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice nr. 34/2022 

-  avizul consultativ favorabil nr.34/2022 al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, 
           - Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani, aprobată prin 

Hotărarea Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, modificată și completată ulterior, precum 
atestată prin Hotărarea Guvernului nr.1351/2001,  poziția 2, 

-faptul că această clădire a fost construită în anul 1982 și acum necesită eficientizare 
energetică, 

Ținând cont de prevederile: 

-Planului Național de Redresare și Reziliență a României;  
- Ghidului Specific privind condițiile de accesarea a fondurilor europene nerambursabile în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) -  Componenta 10 – Fondul Local, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.999/2022; 
Luând în considerare prevederile: 

- art.5 alin.(3) și (4),  art.20 alin.(1) lit.i și lit.j) și 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- art. 87 alin. (5), ale art. 110 alin. (1), precum și ale art. 154 din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2022, privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli consolidat general  al comunei Ciumani pe anul 2022 ,  
Respectând prevederile legii 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, văzând procesul verbal de afișare nr.1560/2022, 

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, 

 
 

hotăr ăște  
 
 

Art. 1. Se aprobă investiția ”Eficientizarea energetică a clădirii Școlii Gimnaziale ”Köllő 
Miklós”,  Comuna Ciumani, județul Harghita”, ce va fi depusă pentru obținerea de finanțare 

nerambursabilă în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul Local în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. 

 
Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ”Eficientizarea energetică a 

clădirii Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós”,  Comuna Ciumani, județul Harghita”, de 324.770,00 euro 



fără TVA, reprezentând 1.598.745,30 lei fără TVA calculat la cursul valutar Inforeuro aferent lunii 

mai 2021 1 euro = 4,9227 lei , valoare stabilită în conformitate cu precizările din Ghidul Specific. 
 

Art. 3. Comuna Ciumani se angajează să finanțeze cheltuielile neeligibile aferente 
proiectului, precum și să aloce resursele financiare necesare implementării optime ale acestuia, 
în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferentă 

cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții 
pentru Componenta 10 – Fondul Local - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 1 – Descrierea sumară a investiției, ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Anexa nr. 2 – Nota de fundamentare a investiției, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Primarul comunei Ciumani asigură aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri. 

 
            Art.7.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 

            Köllő Csaba                                               Secretar general: Balogh Zita 
 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 17 mai 2022 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 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 
Dl.consilier Korpos Levente nu a votat, fiind în conflict de interese. 
 

 

 

 
 


