
 

HOTĂRÂREA NR.38 / 2020 

privindaprobareaproiectuluinumit “ConstruiresediuPr imărieînComunaUlieș, 

JudeţulHarghita” a devizuluigeneralallucr ărilor,  

precumşiaindicatorilortehnico – economici 

Consiliul local Ulieșvăzând 

Referatul de aprobarealprimaruluicunr. 215/S/2020 , 

Proiectul de Hotărârenr. 221/S/2020; 

Raportul comun de specialitatealCompartimentului de urbanismșiCompartimentului de 

achizițiipublicecunr. 227/S/2020, precumşi 

AvizelefavorabilealeComisiei de specialitate a Consiliuluilocal  nr. 233/S/2020 

 

Avândînvedere: 

 

• Contract de finanțarepentruprogramulnațional de dezvoltarelocalănr. 29/04.07.2019, 

încheiatîntreMinisterulDezvoltăriiRegionaleșiAdministrațieiPubliceși U.A.T. ComunaUlieș. 

• Contract deserviciinr. 19/C/10.06.2020 încheiatîntreComunaUlieșși SC SPIRI COM SRL, 

• Procesverbal de predareprimire, ,înregistrat la Primăria Ulieșcunr. 1386/09.11.2020, 

• Stategia de dezvoltarelocală a comuneiUlieșpentruperioada de programe 2014 - 2020, 

• Legeanr. 273/2006 privindfinanţelepublicelocale, cumodificărileşicompletărileulterioare, 

• Art 557 ,alin. 4, 860 alin. 1, art. 863, lit. d șialtele din Legeanr. 287/2009 Cod civil 

şirepublicată, cumodificărilesicompletărileulterioare, 

• HotărâreaConsiliului Local alcomuneiUlieșnr. 8 / 2020 cuprivire la aprobareabugetului 

pentruanul 2020 şiestimărilepeanii 2021-2023 alcomuneiUlieș, cumodificărileși 

completărileulterioare, 

• Partea a V a Regulispecificeprivindproprietateapublicășiprivată a statuluisauaunităților 

administrativteritoriale din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, cumodificărilesi 

completărileulterioare, 

• Art. 4, alin. 1 din Legeanr. 10/1995, 

republicatăprivindcalitateaînconstrucţiicumodificărileşicompletărileulterioare, 

• Art. 2*, alin. 2^1 din Legeanr. 50/1991 privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcții, 

republicată, cumodificărilesicompletărileulterioare, 



• Art. 1, alin 2, lit. a, lit.b, ii), art. 3, art. 4, art. 5, alin.1, lit.a, ii), art. 7 din HG nr. 907/2016 

privindetapele de elaborareşiconţinutul-cadrualdocumentaţiilortehnico-

economiceaferenteobiectivelorproiectelor de investiţiifinanţate din fonduripublice, 

• Legeanr. 24 / 2000 privindnormele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelornormative, 

republicată, cumodificărileşicompletărileulterioare, 

• Legeanr. 52/2003 privindtransparenţadecizionalăînadministraţiapublică, cumodificările 

şicompletărileulterioare 

Întemeiulprevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3. lit. e, lit. g, 

art. 196, alin. 1, lit. a, art. 627, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ, cu 

modificărilesicompletărileulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobăProiectulnumit “ConstruiresediuPrimărieînComunaUlieș, 

JudeţulHarghita” realizat de către SC SPIRI COM SRL, cunumăr de înregistrare3/2020 

înregistrat la noicunr. 8486./15.12.2020. 

 Art. 2 Se aprobădevizulgeneralaferentproiectului, din anexanr. 1 careface parte 
integrantă din prezentahotărâre. 

 Art. 3 Se aprobăindicatoriitehnico - economici din anexanr. 2 careface parte 
integrantăprezentahotărâre. 

 Art. 4 Se împuterniceşteGyörgy Sándor, PrimaralComuneiUlieș, încalitate de 
reprezentant al ComuneiUlieș, posesor al cărții de identitateseria HR nr. 599035 emis de 
SPCLEP OdorheiuSecuiesc la data de 21.12.2018, CNP 
1751222192727săsemnezeînnumeleşipeseamaConsiliului Local alcomuneiUlieșoriceactlegat 
de acestproiectînvederearealizăriilui. 

 Art. 5 Se aprobăocupareatemporarăterenuluiaferent din 
domeniulpublicalcomuneiUlieșpentruexecutarealucrărilor de construire. 

 Art. 6 Cuaducere la îndeplinire a prezenteihotărâri se însărcineazăCompartimentul de 
achizițiipublice, Compartimentul de contabilitate, Compartimentul de 
urbanismrespectivprimarulcomuneiUlieș. 

 Art. 7 Prezentahotărâre se comunicăpringrijasecretaruluigeneralalcomuneiUlieș, 
întermenulprevăzut de lege: 

▪ primaruluicomuneiUlieș, 

▪ Compartimentului de achizițiipublice, 



▪ Compartimentuluicontabil, 

▪ Compartimentului de urbanism, 

▪ InstituţieiPrefectuluijudeţuluiHarghita. 

 

Ulieș, 05noiembrie 2020 
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