
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 

HOTĂ
Privind îndreptarea Hotă

contractării proiectului tehnic privind realizarea terenului  de fotbal 

 
Consiliul Local al comunei Ulies în 

Ținând cont de procedura premerg

Hotărârea Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulie
anul 2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectific
venituri și cheltuieli al Comunei Ulie

Hotărârea Consiliului local al comun
proiectului tehnic privind realizarea terenului de fotbal multifunc
6159/SL/25.04.2018 emis de Institu
cu nr.: 763/03.05.2018; 

Ținând Cont de Expunerea de motive nr.: 255
comunei Ulieș privind încheierea contrac
nr.: 245/S/03.09.2018; Avizul Comisiei de specialitate nr.: 282/S/21.09.2018; Avizul de legalitate 
a persoanei desemnate cu atribu
compartimentului de specialitate;

Având în vedere Legislația aplicabil

Art. 7 al. (16) din Legea 50/1991 privind autorizarea execut
republicată (r2) cu modificările 

Art. 7 al. (5) coroborat cu art. 19 din Legea 98/2016 privind achizi
completările ulterioare; 

Art. 43 și urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modific

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1851 
Legea 215/2001 privind administra
ulterioare 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR.:49/2018 
Privind îndreptarea Hotărârii Consiliului local nr.: 17/2018 privind aproba rea 

rii proiectului tehnic privind realizarea terenului  de fotbal 
multifunc țional 

 

Ulies în ședință ordinară din 21.09.2018; 

inând cont de procedura premergătoare adoptării actului:  

rârea Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulie
rârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectific

i cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018; 

rârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 17/2018 Cu privire la aprobarea contract
proiectului tehnic privind realizarea terenului de fotbal multifuncțional; Obiec

/SL/25.04.2018 emis de Instituția prefectului – Județul Harghita înregis

de motive nr.: 255/S/03.09.2018 privind Hotărârea consiliului local al 
 privind încheierea contractului cu societatea Geoforaj SRL;

/S/03.09.2018; Avizul Comisiei de specialitate nr.: 282/S/21.09.2018; Avizul de legalitate 
u atribuții de secretar nr.: 272/S/16.09.2018; 281/S/21

rtimentului de specialitate; 

ția aplicabilă în cauză: 

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucră
ările și completările ulterioare; 

art. 19 din Legea 98/2016 privind achiziții publice cu modific

i urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului 

ţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1851 și urm. din Codul Civil, coroborat cu art. 61 al. (2) din 
Legea 215/2001 privind administrația publică locală repulicată cu modifică

Ș 

 
rârii Consiliului local nr.: 17/2018 privind aproba rea 

rii proiectului tehnic privind realizarea terenului  de fotbal 

rârea Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru 
rârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 

Cu privire la aprobarea contractării 
Obiecția de legalitate nr.: 

ul Harghita înregistrat la Comuna Ulieș 

ărârea consiliului local al 
tului cu societatea Geoforaj SRL; Proiectul de Hotărâre 

/S/03.09.2018; Avizul Comisiei de specialitate nr.: 282/S/21.09.2018; Avizul de legalitate 
ii de secretar nr.: 272/S/16.09.2018; 281/S/21.09.2018 Raportul 

ării lucrărilor de construcţii 

ții publice cu modificările și 

i urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
cordului - cadru din Legea 

rile ulterioare; 

i urm. din Codul Civil, coroborat cu art. 61 al. (2) din 
 cu modificările și completările 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 
Art. 59, art. 67 și art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicat

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparen
cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 36 al. (9); art. 125 
locală republicată cu modificările 

Pe baza prevederilor art. 45 al. (1) 
administrația publică locală repulicat
Comunei Ulieș emite următoarea:

Art. 1 . Se revocă Hotărârea consiliului local al comunei Ulie
contractării proiectului tehnic privind realizarea terenului de fotbal multifunc

Art. 2.al. (1).Se aprobă inițierea achizi
proiectului tehnic pentru realizarea terenului de fotbal multifunc
Ulieș. 

Al. (2). Achiziția publică se va desf
legislației în vigoare. Valoarea estimat

Art. 3.Pentru îndeplinirea prezentei Hot
desfășurării procedurii achiziției publice, Privind 
contabil din aparatul de specialitate a primarului comunei Ulie
actelor se mandatează persoana desemnat

Art. 4.  Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului Comunei Ulie
atribuții de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Ulieș și Prefectului Jude

 
 COMUNA ULIES
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢ
 ORBAN LUKACS
  
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru
prezenţi. 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicată (r2) cu modificările și complet

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţ
ările ulterioare; 

Prevederile art. 36 al. (9); art. 125 și art. 126 din Legea 215/2001 privind administra
 cu modificările și completările ulterioare; 

Pe baza prevederilor art. 45 al. (1) și art. 115 al. (1) lit. b). din Legea 215/2001 privind 
ă ă repulicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al 

ătoarea: 

HOTĂRĂŞTE: 

ărârea consiliului local al comunei Ulieș nr.: 17/2018 privind aprobarea 
rii proiectului tehnic privind realizarea terenului de fotbal multifunc

țierea achiziției publice și încheierea contract
pentru realizarea terenului de fotbal multifuncțional din Comuna Ulie

ă se va desfășura prin procedura achiziției directe, c
iei în vigoare. Valoarea estimată a achiziției publice este de 14.000 lei f

Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri se mandatează Primarul Comunei Ulie
ției publice, Privind efectuarea plății se mandateaz

contabil din aparatul de specialitate a primarului comunei Ulieș. Pentru verificarea legalit
ă persoana desemnată cu atribuții de secretar din comuna Ulie

ărâre se va comunica Primarului Comunei Ulieș, Persoanei desemnate cu 
ii de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 

și Prefectului Județului Harghita. 

COMUNA ULIES 
ŞEDINŢEI, 

ORBAN LUKACS Cu atribu

voturi pentru 9-0 voturi împotriva şi 0 abţineri din num

Ș 

i urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
și completările ulterioare; 

 în administraţia publică, republicată 

i art. 126 din Legea 215/2001 privind administrația publică 

i art. 115 al. (1) lit. b). din Legea 215/2001 privind 
ările ulterioare, Consiliul local al 

 nr.: 17/2018 privind aprobarea 
rii proiectului tehnic privind realizarea terenului de fotbal multifuncțional. 

contractului pentru elaborarea 
țional din Comuna Ulieș, sat. 

ției directe, cu respectarea 
.000 lei fără TVA. 

 Primarul Comunei Ulieș, privind 
ii se mandatează Compartimentul 
ș. Pentru verificarea legalității 

ii de secretar din comuna Ulieș. 

, Persoanei desemnate cu 
ii de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 

Contrasemneaza, 
Persoana desemnată  

Cu atribuții de secretar 
Fazakas Laszlo 

ţineri din numărul de 9 consilieri 


