
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC

HOTĂRÂRE Nr. 180/2016

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 183/2015, privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru investiţia:

„Bran amente, racorduri i extindere re ea de canalizare în aria de operareș ș ț
S.C. HARVIZ S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27 mai 2016;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul de
investiţii din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Miercurea-Ciuc, înreg-
istrate cu nr. 9234 din data de 23.05.2016, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privi-
re la modificarea Hotărârii nr. 183/2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
Studiului de fezabilitate pentru investiţia:”

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
-  de  studii  şi  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  investiţii  şi

administrarea domeniului public şi privat;
-  pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii

Luând în considerare prevederile art.  44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii  şi
lucrări de intervenţii;

Ordinului  nr.  863/2008  al  Ministrului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi
Locuinţelor  pentru  aprobarea  „Instrucţiunilor  de  aplicare  a  unor  prevederi  din  Hotărârea
Guvernului  nr.  28  din  2008 privind  aprobarea  conţinutului-cadru  al  documentaţiei  tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului  general  pentru  obiective  de  investiţii  şi  lucrări  de  intervenţii,  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2). literele b), c) şi d) şi alin. (4) litera d) şi
e), alin. (6),  art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (2) litera e) şi art. 115, alin. 1), litera b) din Legea
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  I. Se aprobă modificarea art.  1. din  Hotărârea nr.  183/2015, privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru investiţia:  „Bran amente, racorduri i extindere re ea deș ș ț
canalizare în aria de operare S.C. HARVIZ S.A.”, proiect nr. 14176/20.08.2015 elaborat de
S.C. HARVIZ S.A. Miercurea-Ciuc, co-finanţat din bugetul local, care cuprinde principalele
caracteristici,  precum  şi   indicatori  tehnico-economici  ai  investiţiei  pentru  Municipiul
Miercurea-Ciuc după cum urmează :

1.) Valoarea totală a lucrării: 379.368 lei, exprimată în preţuri curente, fără TVA, respec-
tiv 85.611 Euro, la cursul de schimb BNR mediu septembrie 2015 (1 Euro =4,4313 lei)



2. ) Caracteristici tehnice: 
2.1.  Bran amente noi la re eua de distribu ie apăș ț ț  - Aprovizionarea si montarea

caminelor prefabricate pentru contorizare in domeniul public - De 25 – 88 bucăţi, având
lungimea totală de 704 ml 

2.2. Racorduri la re eaua de canalizareț  - Aprovizionarea si montarea caminelor
din PVC amplasate in domeniul public– 64 bucăţi, având lungimea totală de 512 ml
Art. II. Se aprobă modificarea art. 2. din Hotărârea nr.183/2015, privind aprobarea  par-

ticipării municipiului  Miercurea-Ciuc la co-finanţarea proiectului  „Bran amente, racorduriș
i extindere re ea de canalizare în aria de operare S.C. HARVIZ S.Aș ț .” cu suma de .3501 Lei,

echivalentul  a  790 Euro la cursul schimb BNR din  septembrie 2015 (1 Euro =4,4313 lei),
preţuri curente, fără TVA, respectiv 0,92% din valoarea investiţiei aferentă municipiului Mier-
curea Ciuc reprezentând contribuţia proprie.

Art. III.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
municipiului  cu atribuţii  de primar Antal  Attila,  Biroul  de investiţii  şi  Direcţia  economică-
Compartimentul  financiar  contabil  şi  control  financiar  de gestiune din cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art. IV.  Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Viceprimarului cu atribuţii de primar Antal Attila;
c) Biroului de investiţii;
d)  Direcţiei  economice-  Compartimentul  financiar  contabil  şi  control  financiar  de

gestiune;
e) Serviciului public de asistenţă socială, achiziţii publice, comercial şi autorizări;
f) S.C. HARVIZ S.A. Miercurea-Ciuc.

                    Preşedintele şedinţei
             FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN
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