
ROMÂNIA                             
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA CÎRŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 47/2015 
privind aprobarea bugetului proiectului integrat  

”DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A MICROREGIUNII FELCSIK”   
 

          Consiliul Local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 26 noiembrie 2015; 

         Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art.36, alin.(1), alin.(2) lit. b și lit.d, alin.(4) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13 din 

Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

g) Ordonanța de Urgență nr.79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea 
calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

h)  Hotărârea Guvernului nr.1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi 
dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în 
zonele rurale cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Expunerea de motive nr. 2593/2015 al primarului comunei Cîrța,  
- Raportul de specialitate nr.2594/2015 întocmit de către referentul de achiziții 

publice;  
- Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru activități economico-

financiare, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină; 



 
Luând act de contractul de finantare incheiata intre Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale si Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară Felcsik – 
Felcsik Onkormanyzati  Fejlesztesi Tarsulas, având nr. contract C 
322010972100022  din 17.11.2015, titlul proiectului: ”DEZVOLTAREA 
INTEGRATĂ A MICROREGIUNII FELCSIK” 
           Cu respectarea prevederilor  art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modifcările și 
completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă valoarea finală a proiectului de investiție 
“DEZVOLTAREA INTEGRAT Ă A MICROREGIUNII FELCSIK ”, având 
contractul de finanțare nr. C 322010972100022 din 17.11.2015 în valoare totală de 
26.006.870 lei, din care cheltuieli eligibile 20.915.471 lei si cheltuieli neeligibile 
5.091.399 lei, respectiv valoare totală de 6.195.800 Euro, din ca 

re cheltuieli eligibile 4.982.840 Euro și cheltuieli neeligibile 1.212.960 Euro. 
 
Art. 2.  Se aprobă plata cotei parte din cheltuielile neeligibile in valoare de 

483.367,30 lei. Sumele necesare vor fi incluse în bugetul local pentru anul 2016 și 
2017. 

 
Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul COMUNEI CÎRȚA. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

COMUNEI CÎRȚA, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI CÎRȚA și 
Instituției prefectului județului HARGHITA și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariacirta.ro. 

Comuna Cîrţa, la 26 noiembrie 2015   
 
     Preşedinte de şedinţă,                            Contrasemnează, 
                     Gabor Janos                                   Secretar al comunei, 
                                                                                  Karda Melania                     
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


