
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

 

  H O T Ă R Â R E A nr.2/2023 

privind aprobarea noii valori totale a proiectului "Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, 
comuna Ciumani, judeţul Harghita”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea proiectului 
        

           Consiliul Local al comunei Ciumani 

           Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 1/2023 al primarului comunei Ciumani privind  

aprobarea noii valori totale a proiectului "Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul 

Harghita”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea proiectului 

 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice și implementare proiecte nr. 1 
/2023, 
           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări interinstituționele 

nr.1/2023, 

- Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, 

- faptul că această investiție se va realiza prin fonduri Europene și prin bugetul local și este inclusă în 
Lista de investiții al anului 2022 la Capitolul 70.02. litera A, pct. 1) și va fi inclusă în continiare în lista de 
investiții al anului 2023, 
            - Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.89/2022  privind aprobarea Proiectului tehnic pentru 
lucrările "Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, judeţul Harghita” 
            - Contractul de finanțare nr.4698/21.08.2019 beneficiar UAT comuna Ciumani , cod SMIS 121844, Pl 
10.1,  
           - Adresa nr.46963/29.12.2022 al ADR Centru privind corectarea neconformităților pe baza 
recomandărilor trimise de agenție, 
         Luând în considerare prevederile: 
 - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 
          - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările 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,  

          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 17/1999 și a Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 15/2001, 

privind 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. 4/2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
consolidat general  al comunei Ciumani pe anul 2022, și estimările pentru anii 2023-2025, 

   Analizând Proiectul tehnic intitulat "Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani, 
judeţul Harghita” nr. LS/628/2022 elaborată de S.C. Larix Studio S.R.L. 

              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, 
 

h o t ă r e ș t e: 

 

Art. 1. – Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al investiției, Anexa nr. 1 la 

prezenta Hotărâre: 

Valoarea Totală a investiției: 10.933.311,51 lei, inclusiv TVA, din care C+M 8.362.640,10 lei 

Valoarea eligibilă: 2.789.366,57 lei, din care: 

               - valoarea eligibilă AFN : 2.733.579,24 lei, 

               - contribuție proprie la valoare eligibilă (2%): 55.787,33 lei 

               - valoarea neeligibilă: 8.143.944,94 lei. 

 

Art. 2. – (1) Se aprobă valoarea de 8.199.732,27 lei, reprezentând contribuție proprie totală a proiectului, 

categorii de cheltuieli ce vor fi suportate de la bugetul local al comunei Ciumai pentru realizarea proiectului 

”Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna Ciumani”. 

(2) Până la data de 31.12.2022 din valoarea de 8.199.732,27 lei a fost realizată valoarea de 324.658,94 lei, 

suma necesară în continuare pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea și dotarea grădiniţei Csalóka, comuna 

Ciumani” este de 7.875.073,33 lei. În cazul în care în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ciumani 

aprobată pe anul 2023 nu se va putea aloca întreaga sumă de 7.875.073,33 lei, comuna Ciumani va 

contracta finanțări rambursabile interne. 

Art. 3. –Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Ciumani. 
 
Art. 4. -  Prezenta hotărâre, prin grija secretarului 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 

        Péter László                                                           Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 5 ianuarie 2023 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de .... voturi pentru , ... abţineri şi ... 
voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ... consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


