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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

     

           HOTĂRÂREA  NR. 40/2019 
pentru aprobarea devizului general și a indicatorilor financiari 

actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea iluminatului 
public în Comuna LELICENI”; 

 
Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 

23 septembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr.138/ 2019 
 
Având la bază: 
- Proiectul de hotărâre nr. 65/2019 înaintat consiliului local Leliceni; 
- Referatul de aprobare nr. 66/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. 

Keresztes Balázs; 
- Raportul de specialitate nr. 2441/2019 al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului propriu al primarului; 
- Hotărârea Consiliului Local nr 29/2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și asigurarea finanțării a proiectului ,,Modernizarea 
iluminatului public în Comuna Leliceni,, din bugetul local, care nu se 
finanțează la bugetul de stat prin PNDL; 

-  Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Ordinul MDRAPFE nr.3288/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 
investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea programului naţional 
de dezvoltare locală, pentru judeţul Harghita, în perioada 2017-2020. 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  
- Necesitatea actualizării documentației tehnice; 
În raport cu prevederile dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ținând cont de prevederile art.8 alin.3 din Ordinul nr.1851/2013 privind 

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 baza avizului eliberat de comisia pentru activități economico-financiare, 
juridică și de disciplină; 

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de discuțiile purtate în cadrul ședinței. 
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 În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.f și art.196 alin.(1) lit.a 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 

   H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă  devizul general și indicatorii financiari actualizați al 
obiectivului de investiţie ”Modernizarea iluminatului public în Comuna Leliceni ” 
conform următoarelor: 

-    Valoarea totală a investiției  609,473.57 RON cu TVA  
-  Valoare construcţii şi montaj cu TVA 545,944.05 RON. Durata de 

realizare a investiţiei: 31.12.2020. 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Leliceni și Compartimentul achiziții publice. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

Primăriei Lelicenii şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita; 
- Primarului comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 

 
 
Leliceni, la data de 23 septembrie 2019  
 
 
 

  Președinte de ședință,        Contrasemnează pentru legalitate,      
                     Consilier                     Secretarul comunei 
                Ferencz Zoltán                                                    Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.40 
Adoptată în ședința din data de 23 septembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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