ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
HOTĂRÂREA
Nr. 43 din 05 octombrie 2021
privind aprobarea ajustării prețului contractului de execuție de lucrări pentru
obiectivul ” Reabilitare și modernizare școala primară cu clasele I-IV din
comuna Tulgheș(centru), județul Harghita”
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
extraordinară din 05 octombrie 2021,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 4673 din
29.09.2021;
Raportul Compartimentului Urbanism, proiecte și programe înregistrat la nr.
4674 din 29.09.2021;
Contractul de finanțare nr. 4607/ 2008 / 11.10.2019 încheiat între Comuna
Tulgheș, în calitate de beneficiar și MDRAP, în calitate de finanțator pentru obiectivul
de investiție ”Reabilitare și modernizare școala primară cu clasele I-IV din comuna
Tulgheș(centru), județul Harghita”;
- prevederile art. 2 alin. (11) - (12) din OG. nr. 15/30.08.2021 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi
„pentru” din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută- conform art.139, alin. (3), lit. a) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4), lit.”d”
din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019, cu modificările și
completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHEŞ, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.- Se aprobă ajustarea prețului contractului de execuție de lucrări pentru
obiectivul ” Reabilitare și modernizare școala primară cu clasele I-IV din comuna
Tulgheș(centru), județul Harghita” în temeiul devizului general actualizat întocmit de
către SC TOTAL MAPINVENT SRL, cu suma de 237.684,11 lei, conform anexei
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2.- Se împuternicește domnul Vancu Marcel, primarul localității pentru
punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
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Art.3.- Prin grija secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, MDLPA, domnului Vancu Marcel, primarul localității, Compartimentului
Urbanism, proiecte și programe şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Primăriei comunei Tulgheş şi pe site-ul propriu al instituţiei ( www.tulgheş.ro).
Președintele ședinței
Consilier local
Citirigă Valentin

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.
43 / 2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

2

3

0

1

1
2

Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)

05 / 10 / 2021
____/____/2021

3

Comunicarea către prefectul județului3)

4

Aducerea la cunoștință publică4+5)

____/____/2021
____/____/2021

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)

6

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

____/____/2021
____/____/2021

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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