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privind„R eabilitareadrumurilorcomunale DC 30 

 Consiliul local ULIEȘ

 Văzând expunerea de motive a primarului cu nr.
compartimentului de specialitate cu nr
96/S/11.04.2018 al comisiei de specialitate,
 Avândînvedere: 

- ORDONANŢĂ DE URGEN
pentruaprobareaProgramuluina
completările ulterioare;

- Ordinulnr. 947/2015 
privindmodificareaşicompletareaNormelormetodologicepentrupunereaînaplicareapreveder
ilorOrdonanţei de urgenţă
de dezvoltarelocal
ministruldezvoltăriiregionale

- ORDINULviceprim-ministrului, ministruldezvolt
1.851/2013 
privindaprobareaNormelorm
de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentruaprobareaProgramuluina
locală1) ; 

- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privindetapele de elaborare
cadru al documenta
investiţiifinanţatedinfonduripublice

- Legea nr. 52/2003 privind transparen
- În temeiul prevederilor art. 36, alin.

215/2001 privind administra
ulterioare; 

 

 Art. 1  Se aprobă Documenta
indicatoriitehnico-economiciși
DRUMURILOR COMUNALE DC 30 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE

 

HOTĂRÂREA NR. 23/2018 
eabilitareadrumurilorcomunale DC 30 și DC 31, comunaUlie

Harghita” 
 

Ș 

expunerea de motive a primarului cu nr.: 94/S/
compartimentului de specialitate cu nr.:95/S/11.04.2018, precumşiraportulf

al comisiei de specialitate, 

ŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 
pentruaprobareaProgramuluinaţional de dezvoltarelocală, republicată

rile ulterioare; 
Ordinulnr. 947/2015 

şicompletareaNormelormetodologicepentrupunereaînaplicareapreveder
ei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentruaprobareaProgramuluina

de dezvoltarelocală, aprobateprinOrdinulviceprim
ăriiregionaleşiadministraţieipublice, nr. 1.851/2013

ministrului, ministruldezvoltăriiregionaleşiadministra

privindaprobareaNormelormetodologicepentrupunereaînaplicareaprevederilorOrdonan
 a Guvernului nr. 28/2013 pentruaprobareaProgramuluinaţ

RÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privindetapele de elaborare
cadru al documentaţiilortehnico-economiceaferenteobiectivelor/proiectelor de 

ţatedinfonduripublice ; 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. d, art. 45, alin.1, art. 115, alin.1, lit. b din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modific

HOTĂRĂŞTE 

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Interven
șiasigurarea finanțării proiectului ,,

DRUMURILOR COMUNALE DC 30 ȘI DC 31, COMUNA ULIEȘ, JUD. HARGHITA

COMUNEI ULIEȘ 

i DC 31, comunaUlieș, jud. 

/11.04.2018, referatul 
şiraportulfavorabilcu nr.: 

 nr. 28 din 10 aprilie 2013 
republicată, cu modificările şi 

Ordinulnr. 947/2015 
icompletareaNormelormetodologicepentrupunereaînaplicareapreveder

 a Guvernului nr. 28/2013 pentruaprobareaProgramuluinaţional 
, aprobateprinOrdinulviceprim-ministrului, 

ieipublice, nr. 1.851/2013; 
şiadministraţieipublice, nr. 

etodologicepentrupunereaînaplicareaprevederilorOrdonanţei 
 a Guvernului nr. 28/2013 pentruaprobareaProgramuluinaţional de dezvoltare 

RÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privindetapele de elaborareşiconţinutul-
economiceaferenteobiectivelor/proiectelor de 

ţia publică; 
, lit. d, art. 45, alin.1, art. 115, alin.1, lit. b din Legea 

ă, cu modificările şi completările 

ărilor de Intervenție (DALI), 
rii proiectului ,,REABILITAREA 

Ș, JUD. HARGHITA,,din 



bugetul local. Cheltuielile care nu se finanțează la bugetul de stat prin PNDL conf. prevederilor 
art.8, alin (3) din OMDRAP nr. 1851/2013 sunt prezentate în anexa nr.: 1; 

 Art. 3  Se împuterniceştedomnulGyorgySandorprimar al comuneiUlieș, cetăţeanromân, 
născut la data de 22.12.1975 înLocalitateaUlies,ComunaUlies, judeţul Harghita, 
domiciliatîncomunaUlieș, nr. 41 ,judeţul Harghita, posesor al CI seria HR nr. 274807, eliberată de 
SPCLEP OdorheiuSecuiesc la data de 27.03.2008, să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local al comunei UlieșContractul de finanțare; 

Art. 4  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează contabila respectiv 
primarul comunei. 
 
Ulieș, 11Aprilie 2018 
 
 Semnătur ă Semnătur ă 
 Președinte de Ședință Persoană desemnată 
 Derzsi Albert cu atribuții de Secretar 
  Kulcsar Eva 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu____voturi pentru_____-____voturi împotriva şi __-_____abţineri din 
numărul de ____consilieri prezenţi. 


