
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

   H O T Ă R Â R E A nr.9/2023 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a 

investiţiei ”Modernizare și extindere rețea de canalizare  
în comuna Ciumani, județul Harghita” 

 
           Consiliul Local Ciumani,  
 Având în vedere: 
          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.6/2023 al primarului comunei 
Ciumani privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  a investiției  
"Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, judeţul Harghita" 
 - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achiziții publice și implementare 
proiecte  nr.6 /2023, 
           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrația publică 

locală și cooperări interinstituționale nr.6/2023, 

          -nota conceptuală a Primarului comunei Ciumani nr.1480/02.05.2022 și Tema de 
proiectare nr.1485/02.05.2022, 
          -faptul că rețeaua de canalizare a comunei a fost construită în anii 1995-1997, acum 
este mare nevoie de modernizarea acestuia, precum că s-au identificat necesități de noi 
racordări, motiv pentru care este oportun  extinderea rețelei. 
         Luând în considerare prevederile: 
 - Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - Legii nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, 

- Legii  nr.51/2006,a  serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,modificat și completat ulterior, 
          - 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, poziția 134 din inventar, 

          - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2023, privind aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli consolidat general  al comunei Ciumani pe anul 2023, 
           Analizând documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) nr. 277/2022 
elaborată de SC PECTA  SRL , efectuat pentru investiția propusă "Modernizare și extindere 
rețea de canalizare în comuna Ciumani, judeţul Harghita" 

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 de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) a investiției  
"Modernizare și extindere rețea de canalizare în comuna Ciumani, judeţul Harghita" efectuată 
de SC PECTA SRL. 
 
        Art.2. Se aprobă Indicatorii tehnico economici al investiției, astfel:        
           
Valoarea totală a investiției: 11.115.351,80 lei, inclusiv TVA 
din care C+M: 7.845.857,12 lei, inclusiv TVA 
Capacități principale: 
    rețea de canalizare: 5.928,39 m. 
    stație de pompare: 1 buc. 
    subtraversare canal: 1 buc. 
    subtraversare DJ: 1 buc. 
    racorduri de canalizare: 75 buc. 
Durata de execuție a investiției: 24 luni  
 
       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
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 31 ianuarie 
2023 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.  
 

 
 

 


