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HOTĂRÂREA NR.: 26/2018 
privind aprobarea contractării executării finanțării sistematizării cadastrale 

 
  

Consiliul Local al Comunei Ulieș întrunit în ședința ordinară, din data de 26.04.2018, 
Având în vedere Solicitarea de finanțare nr.: 634/04.04.2018 înaintată către OCPI Harghita de 
Primăria Comunei Ulieș; Adersa OCPI Harghita nr.: 1856 din 28.03.2018 și adresa OCPI Harghita 
nr.: 2694 din 04.05.2018; 

Ținând Seama de nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre a d-lui Primar nr.: 
137/S din 26.04.2018, avizul favorabil al comisiei de specialitate a comisiei pentru activități 
economico-financiare nr.: 138/S din 26.04.2018 și a raportului compartimentului de specialitate 
a contabilei 139/S din 26.04.2018; 

În conformitate cu art. 34 al. (2) din Legea nr.: 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 al. (341)-(3412) din 
Legea 7/1996 Legea cadastrului și a publicității imobiliare (r4) cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 5 pct. 7. al. (1) din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară nr.: 817/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică cu 
modificările și completările ulterioare 

Prevederile art. 26 al. (3) și art. 54 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 7 al. (1) lit. b). coroborat cu art. 113 al. (1) din Legea 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative republicată (r3) cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea nr.: 8/2018 al Consiliului Local, privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli cu bugetul general pe anul 2018 rectificată prin HCL 21/2018; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (9), art. 45, art. 115 al (1) lit. b) din Legea nr.: 215/2001 
privind administrația publică locală, republicat cu modificările și completările ulterioare; 
Prin prezenta: 

HOTĂRÂȘTE 

 

Art. 1 – Se aprobă încheierea unui contract de realizare a lucrărilor de înregistrare 
sistematică pentru sectoarele cadastrale specificate prin Decizia Directorului OCPI Harghita. 
Procedura de achiziție publică va fi cea a procedurii simplificate conform art. 113 al. (1) din 
Legea 98/2016 privind achiziții publice. 
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Art. 2 – Primarul Comunei Ulieș va fi însărcinată cu aducerea la îndeplinire a prezentei 
Hotărâri prin încheierea contractului cu un prestator de servicii în valoarea maximă de 155.000 
lei. Conform contractului care urmează a fi încheiat lucările trebuie executate până la data de: 
30.10.2019. 

Art. 3 – Cheltuielile vor fi suportate din Bugetul Comunei Ulieș, din sumele prevăzute la 
Capitolul 51.02, subcapitol 103, articolul 71.01.30. 

Art. 4 – Prezenta Hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Ulieș, Prefectului 
Harghita, Contabilei Comunei Ulieș. 

 

 
 COMUNA ULIES Contrasemneaza, 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Persoana desemnată  
  Cu atribuții de secretar 
  Kulcsar Eva 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotriva şi 0 abţineri din numărul de  9 consilieri 
prezenţi. 


