ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR. 29/2019
Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
„Construire sediu primărie în comuna Ulieș, județul Harghita” și a sumelor necesare
cofinanțării
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 30mai 2019,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Nota de fundamentare nr.: 163/S/30.05.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 164/S/30.05.2019;
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 173/S/30.05.2019; Raportul
compartimentului de specialitate al compartimentului de contabilitate nr. 165/S/30.05.2019;
Avizul de legalitate nr.: 166/S/30.05.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.:
167/S/30.05.2019
Expertiza tehnică justificativă întocmit de A.I. Lakatos Janos la data de 10.11.2008; Adresa
MDRAP 154529/27.12.2018 referitor la încheierea contractului de finanțare multianuale
pentru obiective care beneficiază de finanțare în cadrul PNDL 2017/2020;
Contractul de prestare servicii nr.: 8/13.02.2019 privind realizarea SF/DALI pentru obietivul
de investiție: „Construire sediu primărie în comuna Ulieș, județul Harghita”;
Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 23/2019 Cu privire la aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire sediu primărie în comuna
Ulieș, județul Harghita”;
Ținând cont de prevederile legale:
În conformitate cu prevederile art. 44 al (1)-(4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006, privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 7 al. (1) lit. a). coroborat cu al. (2) și (4) și art. 113 și urm. din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
Art. 114 și urm. din Hotărârea Guvernului 395/2016pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Art. 22 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții republicată (r2) cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 27 din Hotărârea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcții;
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În baza art. 7 al. (1) lit. a). din O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 5 lit. a) și art. 6
al. (1) a) din Ordinul MDRAP nr.: 1851/2013privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală);
În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. d)., art. 115, al. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire
sediu primărie în comuna Ulieș, județul Harghita”, conform Anexei nr.: 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea cheltuielilor neacoperite de către Contractul de finanțare din
bugetul local al Comunei Ulieș pentru realizarea obiectivului de investiții în valoare de:
170.380 lei brut.
Art. 3. Pentru semnarea documentelor, predarea documentelor și realizarea obiectivului de
investiții se mandatează Primarul Comunei Ulieș György Sándor
Art. 4. Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30
de zile de la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cu
cerere de chemare în judecată la instanța de contencios administrativ – Tribunalul
Harghita, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
•
Instituției Prefectului – județul Harghita;
•
Primarului comunei Ulieș;
•
Ministerului Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice
•
Prezenta Hotărâre se afișează la sediul Primăriei și se publică pe pagina de
internet al comunei Ulieș.

Președintele ședinței
Lukács József
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