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 H O T Ă R Â R E A nr.39/2022  

privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții privind aprobarea 
pariticipării în cadrul proiectului: “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN 

MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, COMUNA  JOSENI,  COMUNA  

CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  pentru finanțarea acestuia în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local 

 

Consiliul Local al Comunei Ciuman4 întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 iunie 

2022;  

Având în vedere: 

-Proiectul de hotărâre și  Referatul de aprobare  nr.37 /2022 al Primarului Comunei 
Ciumani privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul de investiții privind aprobarea 

pariticipării în cadrul proiectului: “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL 
GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA,COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA 
SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local;  
 - Raportul Compartimentului de achiziții publice și implementare proiecte nr.37/2022 şi 

Avizul consultativ favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Ciumani; 

 - Hotărârea nr. 4/2022 a Consiliului Local al Comunei Ciumani privind aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli consolidate general al Comunei Ciumani pe anul 2022 și estimările pe anii 

2022 – 2024, cu rectificările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile: 

- art. 129 alin. (2) lit. e) și (9) lit. c)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) c), alin. (4) lit. d), alin. (6), art. 286 alin. (4), art. 287 

lit.b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și 

completările ulterioare,  

 - Ordinului MDLPA nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de 

proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) și  art. 196 alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Comunei Ciumani în cadrul proiectului de investiții: 

“MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, 
COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  ce va 

fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul COMPONENTEI 10 - Fondul Local 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Art. 2.  (1) Se aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv valoarea maximă eligibilă a 

proiectului: “MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, 
COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA” a: 

2.472.000,00 euro fără TVA, reprezentând 12.168.914.40 lei fără TVA calculat la cursul 



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

 (2) Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Comuna Ciumani, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în procent de 11,77% calculat proporțional 

cu numărul de populație proprie din numărul total de populație al UAT-urilor partenere, conform 
Acordului de parteneriat anexă la prezenta hotărâre,  cât și contribuția de 0,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei. 

 Art. 3. Se aprobă Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Gheorgheni, lider proiect și 
UAT Comuna Suseni (membru), UAT Comuna Lăzarea (membru),UAT Comuna Joseni (membru), 
UAT Comuna Ciumani (membru) în vederea implementării în comun a proiectului “MOBILITATE 

URBANĂ DURABILĂ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĂZAREA, 
COMUNA  JOSENI,  COMUNA  CIUMANI și COMUNA SUSENI JUDEȚUL HARGHITA”  conform 

Acordului de parteneriat, Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre din care face parte integrantă. 
Art. 4. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform Anexei nr. 2, parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă Descrierea sumară a investiției, conform Anexei nr. 3, parte integrantă 
din prezenta Hotărâre. 

Art. 6. Pentru semnarea Acordului de parteneriat se împuternicește dl. Márton László-
Szilárd, primarul comunei Ciumani. 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ciumani. 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului 

comunei Ciumani, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului general al comunei. 

 

 

 

       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 extraordinară din data de   14 iunie  
2022 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. 
 

 

 

 


