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H O T Ă R Â R E A  NR.26/2015 
privind aprobarea contractului de lucrări pentru finalizarea proiectului  

„Reabilitarea tâmplăriei exterioare a sediului primăriei Cîrța” 
conform dispoziției de șantier 

 
                 Consiliul Local al comunei Cîrța, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară lunară din data de 22 iulie 2015; 
                 Luând în considerare: 
- Expunerea de motive nr.1779/15.07.2015 întocmit de către Dl. primar Gabor 
Tibor 
- Raportul de specialitate nr.1780/15.07.2015 întocmit de către compartimentul de 
achiziții publice din cadrul Primăriei Cîrța; 
- Dispoziția de șantier la proiectul nr.442/2013PT ”Reabilitarea tâmplăriei 
exterioare a sediului primăriei Cîrța” elaborat de proiectantul SC Arc Studio SRL;  
                  În conformitate cu prevederile art.4 din Ordonanța de Urgență 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; a 
Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 
OUG.nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare; a Legii nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, actualizată, precum și  a Hotărârii Consiliului local 
al comunei Cîrța nr.2/2015 cu privire la aprobarea bugetului local propriu pe anul 
2015; 
                 Luând în considerare Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru 
activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină 
al Consiliului local al comunei Cîrța; 
                 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. „b”, alin.(9), art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
               Art.1. Se aprobă Contractul de lucrări încheiat între Comuna Cîrța prin 
Consiliul Local Cîrța și S.C. Impex Aurora SRL cu sediul în Miercurea-Ciuc 
str.Kossuth Lajos nr.31/B reprezentat prin administratorul Balazs Becsi Jozsef, 
pentru finalizarea proiectului nr.442/2013 PT „Reabilitarea tâmplăriei exterioare a 
sediului primăriei Cîrța”, obiectul contractului fiind în conformitate cu dispoziția 
de șantier elaborat de proiectantul ARC Studio SRL. 



 
               Art.2. Durata prezentului contract este de 4 luni, începând cu data 
semnării de ambele părți. 
 
               Art.3. Se aprobă repartizarea din fonduri publice locale ale comunei Cîrța 
a sumei de 11.397,62 lei, din cap.51.02.01.03 ”Autorități executive”,  alin.71.03 
”Reparații capitale aferente activelor fixe”.    
 
               Art.4. Se aprobă mandatarea primarului comunei Cîrța pentru semnarea 
Contractului, în calitatea sa de autoritate executivă și ordonator principal de 
credite. 
 
               Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Cîrța şi contabila Primăriei comunei Cîrța. 
 
               Art.6. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrța, SC 
Impex Aurora SRL şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

                                                                          Comuna Cîrţa, la 22 iulie  2015 
 
   

                  Preşedinte de şedinţă,                            Contrasemnează, 
                               Bartalis Levente                                Secretar al comunei, 
                                                                                             Karda Melania                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


