ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CÎRŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 40/2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru proiectul
„Modernizare drum comunal DC 83 județul Harghita”
Consiliul Local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 19 octombrie 2015,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2237/2015 al primarului comunei Cîrţa și raportul
de specialitate nr.2239/2015 întocmit de către referentul cu achizițiile publice;
- Raportul comisiei pentru activități economico-financiare, muncă și protecție
socială, juridică și de disciplină al Consiliului local al comunei Cîrţa;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind
aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente
investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Primăriei timp de 30 de zile lucrătoare, conform art. 7 din Legea nr. 52/2003,
republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), literele b), c) şi d), şi alin. (4) lit. d)
şi e), alin. (5), litera c), alin. (6), litera a), punctul 14, art.45 alin. (2) lit. e) şi art. 115,
alin. 1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului „Modernizare drum
comunal DC 83 județul Harghita”, precum şi indicatorii tehnico-economici ai
proiectului nr.914/2015 întocmit de SC Proiect Consulting SRL cu sediul în
Miercurea-Ciuc CUI: RO14924982, cuprinşi în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a investiţiei în valoare de 278,124 mii lei cu
TVA, din care construcții-montaj 249,136 mii lei cu TVA(C+M).

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Cîrţa, Domnul Gábor Tibor.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Cîrţa, Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita, în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate, Compartimentului contabil şi compartimentului de urbanism/achiziţii
publice din cadrul primăriei Cîrţa și populaţiei comunei, prin afişarea la sediul
primăriei Cîrţa, de către secretarul comunei.
Comuna Cîrţa, la 19 octombrie 2015

Preşedinte de şedinţă,
Gabor Janos

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Karda Melania

