
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL ORA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HoTARAREA NR. 1712017
privind aprobarea asigurdrii finanldrii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli

care nu se finanleaze de Ia bugetul de stat prin PNDL, actualizat dupd modificarea TVA,
'pentru investilia ,,Reabilitarea strada Devid Ferenc din oraqul Cristuru Secuiesc, jud,

Harghita"

Consiliul Local al oraqului cristuru Secuiesc, intrunit la gedintd in data de 31

ianua(ie 2017 |

Avand in vedere proiectul de hoterare al primarului din 30 ianuarie 2017, rupotlul

. Compartimentului PIILAPEMP, precum 9i raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru
programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finante, administrarea domeniului
public $i privat al ora9ului;

Tinand cont de prevederile Legea ff. 273|2OOO privind finatele publice locale 9i a

Legii nr. 5212003 privind transparen,ta decizionale in administratia publice;
Pe baza prevederilor art. 36 alin (4) lit a), art 44 9i 45 din Legea ff.21512001

privind administratia publicd locale, republicat in temeiul Legii nr. 286/2006;

Hoterdgte:

Art. '1. Se aproba solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare
Locala pentru investitia ,,Reabilitarea strada DAvid Ferenc din oraqul Cristuru Secuiesc,
jud, Harghita", anexat prezentei.

Art. 2. Se aprobd asigurarea finanterii de la bugetul local pentru categoriile de

cheltuieli care nu se finanteaze de la bugetul de stat prin PNDL, actualizat dupa
modificarea TVA, pentru investitia ,,Reabilitarea strada David Ferenc din ora$ul Cristuru
Secuiesc, jud, Harghita", in suma de 906.249 lei.

Art.3. Compartimentul P.I.I.L.A.P.E.M.P din cadrul Primariei oragului Cristuru
Secuiesc va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hot6rari.

Art. 4. Prezenta se comunica viceprimarului oragului Cristuru Secuiesc,
Compartimentului P.l.l.L.A.P.E.M,P si Compartimentului de contabilitate, impozite qi

taxe locale din cadrul Primeriei ora$ului Crisluru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 31 ianuarie 2017.

Contrasemnat pentru legalitate:



Judetul HARGHITA
PrimAria CRISTURU SECUIESC
k.954/2017

Anexi Ia HCL nr. 172017

SOLICITARE
de finantare Drin Proqramul naFonal d€ dezvoltar€ locali a obicctilului inves'titii

,REABILITARE STRADA DAITD r'ERENCZ' in ora$d Cristum Secdesg judetul Earghita

Pentru anul2017

tl se blfeaza in spagiu corespunzator

'])Dc cxenlplu: lunsime dlm (kn). lun€ime rclea (m), supmfbte !e cee sc redliz.azr in1Estitia (mp) etc.

3) Valoarq lo1aln a itrvesti-tiei este fo.matd din \zlod@ lo1aln decontaE ti valoma totah necesdn pentru fDalizarca

obiectilului de hvestili (pentru obiectivele de investilii itr @trti are este lzloare totah a imstiEei &tualizail)

Boneficiar

Unitatea administrativ-teriodah CRISTURU SECmSC

- lei-

obiectiv 
r) Nou I lin continuarel x

AmDlasamentul obieaivulu de ineslrlri oroDus ORASTJL CRISTI]RU SECIJ'IBSC

Prircipalole capacitAli tehnice ale obie€tivului de investilii Lugime = 1376 q LeIime carosabil = 6m;
Trotuare = 2.885 mp; Canalizare pluviali=1997

Valoarea totali n investltiei (lei cu TVA)3) conform

hotirarii consiltului locayhotirArii consiliului iudetean
4 365 ',703

\r. hofirArii consiliului locavhottutuii consiliului judelear

' data 3 1.01.2017
H.C .L. n. l7 /)Ol1

\r. contact de servicii (Foiect tebnic) /data 21-09.201 1 82ta /20t1

Valoarea totaltr a contactului de senrcii (pioiect tehnic),

inclusiv acte aditionale alei cu TVA)
37 000

\r. contact de lucdri / alata

Valoarca totali a contractului de lucriri, inclusiv acte

adi$ollale (lei cu TVA)
0

Valoarea totali de.ontali penEu obiectir"ul de investilii
(lei cu TvA)
- bugoi de stat

- buset local

37 000

0

37 000

Valoarea totdl necesari pefltu finalizarea,/ rcalizarea

rbiectin ui do investitii (lei cu TVA) difl care:
4 324 703

- buget de stat total, din cme:

Anul I
Anul Il
Arul III
Anul IV
- trgot local

Stadiu fizic realizat (%)

3 459 454
900 000

2 559 454
0

0

906 249

0

Iermen PIF (conform contract de locrrri 9i acte

aditionale)
2018


