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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr.40/2020

privind modificarea Hotărârii nr. 109/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiect pentru Reabilitare Școala Gimnazială Nagy Imre, cu modificările și

completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2020;
              Analizând :

  Referatul de aprobare nr. 2871 din data de 11.02.2020;
            Raportul  de  specialitate  cu  nr.  2873  din  data  de  11.02.2020  întocmit  de  Direcţia
managementul  proiectelor,  achiziţii  publice  şi  investiţii  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  a
Primarului  Municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii privind modificarea
Hotărârii  nr.  109/2018  privind  aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  pentru
Reabilitare Școala Gimnazială Nagy Imre, cu modificările și completările ulterioare;
            Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
            -  administraţia  publică locală,  juridică,  apărarea ordinii  publice,  respectarea drepturilor  şi
libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc;
            -  studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat din cadrul Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc ;
            În baza prevederilor:
            -  Hotărârii  Consiliului Local Municipal  Miercurea Ciuc cu nr.109/2018 privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul Reabilitare Școala Gimnazială Nagy
Imre, cu modificările și completările ulterioare;
            -  Hotărârii  Consiliului Local Municipal  Miercurea Ciuc cu nr.217/2017 privind aprobarea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru investiţia: „Reabilitare Școala Gimnazială
Nagy Imre”, cu modificările și completările ulterioare;
            - art.10, alin 4, lit c din Hotărârea Guvernului cu nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
            - Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc nr.6/2008, conform căreia lucrarea,
aparţinând Domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, este prevăzută în Lista de investiţii, la
Venituri  proprii  şi  subvenţii,  la  Cap.  65.02  Învăţământ,  aprobată  prin  Hotărârea  nr.  12/2020  al
Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al municipiului  Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023;
            -  Contractului  de  finanțare  cu  nr.2498/20.06.2018  privind  proiectul  „Reabilitare  Școala
Gimnazială Nagy Imre" și act adițional nr.1/26.09.2019;
            - art. 71, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 114 din 29.12.2018 publicată în Monitorul
Oficial  nr. 1116 privind instituirea unor măsuri  în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;            
            -  art.  44  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  conform  căreia
documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral
sau  în  completare  din  bugetele  locale,  precum şi  ale  celor  finanţate  din  împrumuturi  interne  şi
externe, se aprobă de către autorităţile deliberative;



            -  prevederile art.60, pct.5  și art.2203, precum și  art. 291, alin (1), lit.b) Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;                   
            În temeiul art. 129 alin. (2). literele b) şi d) şi alin. (4) litera d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin.
(1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.627 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE

 
            Art. I. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc
cu nr.109/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru Reabilitare
Școala Gimnazială Nagy Imre , cu modificările și completările ulterioare,  care va avea următorul
cuprins:

”Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare Școala Gimnazială  Nagy Imre în
cuantum de 9.681.311,57 lei (inclusiv TVA).”

            Art. II. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Miercurea
Ciuc  cu  nr.109/2018  privind  aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor  legate  de  proiect  pentru
Reabilitare Școala Gimnazială Nagy Imre , cu modificările și completările ulterioare,  care va avea
următorul cuprins:

”Art.3.  Se aprobă contribuția proprie în proiect de  3.214.989,06 lei reprezentând achitarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de  129.326,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare
Școala Gimnazială Nagy Imre."

            ART    III  . Prezenta  hotărâre va fi  adusă la  îndeplinire  de către  viceprimarul  municipiului
Füleki  Zoltán  Ladislau,  Direcţia  managementul  proiectelor,  achiziţii  publice  şi  investiţii,  Direcţia
economică  –  Biroul  contabil  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  municipiului
Miercurea-Ciuc.
            Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică:
            a) Instituției Prefectului Judeţul Harghita;
            b) Primarului municipiului Ráduly Róbert Kálmán;
            c) Viceprimarului municipiului Szőke Domokos;
            d) Viceprimarului municipiului  Füleki Zoltán Ladislau;
            e) Serviciul de achiziții publice și investiții;
            f) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice;
            g) Direcţiei economice- Biroul contabil;
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