
ROMÂNIA                             
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA C Î R Ţ A 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.46/2015 

privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de 
șantier, pentru realizarea proiectului ”Modernizare drum communal DC83 județul 

Harghita” 
 

 

             Consiliul local al comunei Cîrța, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară 
din data de 26 noiembrie 2015; 
Având în vedere: 
             - Raportul de specialitate nr.2592/11.11.2015 al compartimentului de achiziții 
publice; 
            - Proiectul de investiții ”Modernizare drum communal DC83 județul 
Harghita” întocmit de SC Proiect Consulting SRL; 
             - Rezultatul procedurii de atribuire prin cerere de oferte a contractului de 
achiziție publică pentru servicii de inspecție de șantier; 
             În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobareaa normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 
OUG.nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare;   
- Ordinului nr.1.496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de 
şantier cu modificările și completările ulterioare; 
- și dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;                
             Luând în considerare Raportul Comisiei pentru activități economico-
financiare, muncă și protecție socială, juridică al Consiliului local al comunei Cîrţa; 
             În temeiul prevederilor art.36. alin.(1), alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
             Art.1. Consiliul Local al comunei Cîrța încredințează supravegherea 
lucrărilor de construcții pentru proiectul de construcții ”Modernizare drum communal 
DC83 județul Harghita” dirigintelui de șantier SC AUTOPROFESSING SRL, cu 
sediul în Miercurea-Ciuc avînd CUI 34058260, pentru realizarea proiectului. 



 
             Art.2. Dirigintele de șantier va fi însărcinat cu verificarea calității 
materialelor și produselor puse în lucrare, precum și cu verificarea execuției corecte a 
lucrărilor conform Contractului de prestări servicii nr.71/17.11.2015, pentru 
implementarea proiectului „Modernizare drum communal DC83 județul Harghita”, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
             Art.3. Se aprobă repartizarea din fondurile publice locale ale comunei Cîrța a 
sumei de 1.800,00 lei din cap.84.02.03.01 ”Drumuri și poduri”, alin.71.01.02. 
”Construcții”.    
 
             Art.4. Se aprobă mandatarea primarului comunei Cîrța pentru semnarea 
Contractului, în calitatea sa de autoritate executivă și ordonator principal de credite. 
 
             Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului de 
achiziții publice, contabilitate și Instituției Prefectului Județului Harghita. 
                                                                          Comuna Cîrţa, la 26 noiembrie  2015 

 
   

                  Preşedinte de şedinţă,                            Contrasemnează, 
                                    Gabor Janos                                   Secretar al comunei, 
                                                                                          Karda Melania                     
 


