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HOTĂRÂRE Nr.  57/2019 

Privind aprobarea și însușirea Contractului de servicii pentru întocmirea 
actualizării Planului Urbanistic General al comunei Leliceni  

 
 
 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 
18 decembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 185/2019. 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului cu Nr. 90/2018 
- Detaliu achiziție (DA24157808) Plan Urbanistic General comuna Leliceni 

desfășurat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice;  
- Raportul de specialitate înreg. cu nr. 3480/2019 întocmit de responsabilului 

de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Leliceni; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Leliceni nr.25/2019 pentru  
aprobarea bugetului local pe anul 2019 şi, estimările pe anii 2020 – 2022, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-    Art. 7 alin. (2) și art. 1166-1170 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile alin.(1) al art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Avizul favorabil ale comisiilor pentru: 
 activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă 

şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
 agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi 

turism. 
Ținând cont de: 
- prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, 
- H.G. nr.395/2016 pentru 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. 21 alin.(1) lit. b, respectiv cap. IV secțiunea a 6-a din Ordinul Nr. 
233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism 

 
În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c și alin.(6) lit.c și art.196 alin.(1) lit.a din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă și se însușește Contractului de servicii în valoare de 
87.000,00 lei fără TVA,  pentru întocmirea actualizării Planului Urbanistic General 
al comunei Leliceni, între Biroul Individual de Arhitectură Mirk – Lázár Szilárd, cu 
sediul în M-Ciuc, Piața Libertății nr. 8/9, jud. Harghita, înregistrat la Ordinul 
Arhitecților din România cu nr. 16/2003, reprezentată prin d-l Mirk-Lázár Szilárd, 
cu Comuna Leliceni, reprezentat de primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes 
Balázs. 
 Art. 2. Contractul de servicii face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Finanţarea contribuţiei conform contractului se va asigura din capitolul 
70.02.05 sub.cap. 71.01.30 -  ”Alte servicii în domeniile locuințelor , serviciilor și 
dezvoltării comunale”. 
 Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul comunei 
Leliceni, d-l Keresztes Balázs  şi consilierul cu atribuţii contabile, d-na Nagy Éva. 
 Art. 5. Prezenta se comunică cu: 
 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
 Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
 Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 
 D-l Mirk - Lázár Szilárd. 

 
 
 
 
 
       Președinte de ședință,         Contrasemnează pentru legalitate, 
                Consilier,             Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 

   Márton Csaba                                          Kedves Ibolya 
 
 
 
 
Nr. 57 
Adoptată în ședința din data de 18 decembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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