
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA PAULENI-CIUC 

CONSILIUL LOCAL   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/2019 
privind aprobarea  Studiul de fezabilitate 

 a proiectului ,,Modernizarea iluminatului public in Comuna PAULENI-CIUC,,   
 
 
 

 Consiliul local PAULENI-CIUC,întrunit la ședință ordinară din data de 

....................... 

 Văzând expunerea de motive a primarului cu nr. /2019, referatul compartimentului de 

specialitate cu nr. /2019, precum şi raportul favorabil  al comisiei de specialitate, 

 Având în vedere: 

- HOTĂRÂREA NR. 26/2018 a Consiliului Local al comunei Păuleni-Ciuc, privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării cheltuielilor 

neeligibile din bugetul local, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL a 

proiectului ,,Modernizarea iluminatului public in Comuna PAULENI-CIUC,,   

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

nr. 1851/2013 ; 

- ORDINUL viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ) ; 

- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice 

- Art.41 și art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. d, alin(6) lit.a pct.14, art. 45, alin.1, art. 115, 

alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 
              Art. 1 Se aprobă  Studiu de fezabilitate ,,Modernizarea iluminatului public in 

Comuna PAULENI-CIUC,,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

     



             Art.2 Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului 

”Modernizarea drumurilor locale din comuna Păuleni- Ciuc, Județul Harghita” elaborat 

de   S.C. TIGRA-WILL S.R.L. cu caracterisitici tehnice și financiare; 

 Se stabileste valoarea conform Devizului general la 484.809,17 lei exclusiv TVA 

din care C+M 445.495,17 lei, exclusiv TVA, respectiv 575.139,26 lei (inclus TVA) din 

care C+M 530.139,26 lei (inclus TVA). 

   

            Art.3 Se împuterniceşte domnul FERENCZ CSABA primar al comunei 

PAULENI-CIUC,   să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei 

PAULENI-CIUC, Contractul de finanțare; 

 

           Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 

comunei Păuleni-Ciuc. 

  

          Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică de către secretarul 

comunei şi se comunică: 

 

1 - Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita 

2 - Primarului Comunei Păuleni- Ciuc 

 

 

             

  

 

         Păuleni-Ciuc, la  ............................ 2019 

 

                                 Contrasemnează: 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 

                                                                                             Fülöp Erzsébet 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

 Adoptat în ședința ordinară din data de ……………….     cu … voturi din numărul total de 10 

consilieri în funcție. 

 

   


