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HOTĂRÂREA nr.12/2020 

privind  aprobarea Cererii de tragere din facilitatea de credit pentru proiectul 
„Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, 

prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat” 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
în şedinţa extraordinară, din data de  31 ianuarie 2020, 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr. 1230/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate nr.1262/2020 al Serviciului achiziţii publice, 

investiţii, programe şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Gheorgheni;  

− Actul adiţional nr.3 la Contractul de finanţare nr. 25/31.05.2017 pentru 
proiectul „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul 
Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi 
neutilizat”, cod SMIS 118666 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei şi Municipiul Gheorgheni, 

− Contractul de credit nr. RQ19027351977115 din data de 07.02.2019, încheiat 
între CEC Bank S.A. şi Municipiul Gheorgheni 

− H.C.L. nr.59/2019, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Gheorgheni pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020–2022, cu 
rectificările ulterioare, 

− H.C.L. nr.52/2017, pentru aprobarea proiectului „AMENAJAREA UNUI PARC ÎN 
STRADA CONSTRUCTORILOR, F.N. DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI, PRIN 
RECONVERSIA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA TERENULUI VACANT ŞI NEUTILIZAT” în 
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 5, prioritatea de investiţii 5.2, nr. apelului de proiecte 
POR/2016/5/5.2/1. 

Văzând de avizul comisiei de specialitate Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, 
crearea surselor de venituri proprii,  constituite în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Gheorgheni – aviz înregistrat cu nr. 66/C/2020, 
În conformitate cu  prevederile: 

− Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

− O.U.G. 64/2007 privind datoria publică,   cu modificările şi completările 
ulterioare; 

− H.G.  nr. 682/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.b) art.139, alin.(3), lit.b), 
coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
GHEORGHENI  

www. gheorgheni.ro 
 



 

2/3 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 – Se aprobă Cererea de tragere din facilitatea de credit – Contract de credit 
nr. RQ19027351977115 din data de 07.02.2019, încheiat între CEC Bank S.A. şi 
Municipiul Gheorgheni –  pentru proiectul „Amenajarea unui parc în strada 
Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea 
terenului vacant şi neutilizat”, în valoare de 39.699,50 lei, cheltuieli neeligibile 
prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni, Direcţia economică  şi Serviciul achiziţii publice, investiţii, 
programe şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Gheorgheni. 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:  

a) Prefectului   Judeţului Harghita,  
b) Primarului Municipiului Gheorgheni, 
c) Direcţiei economice, Serviciului achiziţii publice, investiţii, programe 

şi proiecte din cadrul aparatului de    specialitate al primarului 
municipiului Gheorgheni,  

 
 
Gheorgheni, la data de 31 ianuarie 2020 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Dobrean Teodor-Constantin 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI 
  
 ANEXĂ 
 la   H.C.L. nr. 13/2020 
 
 
 
Proiect „Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul 

Gheorgheni, prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului  
vacant şi neutilizat” 

 
 
Nr. 
crt. 

Denumire 
bunuri 

decontate 

Preţ 
unitar  

Lei  fără 
T.V.A.  

Valoare 
totală  

Lei fără 
T.V.A 

Includere în 
categoria 

cheltuielilor 
eligibile 

CERERE DE 
FINANŢARE  

Includere în 
categoria 

cheltuielilor 
eligibile 

CONTRACT DE 
LUCRĂRI  

1 Bancă cu spătar  686,00 10.976,00 Neeligibil Neeligibil 

2 Coş de gunoi din 
metal  

759,00 6.072,00 Neeligibil Neeligibil 

3 Suport biciclete 
dublă din metal  

1.310,00 2.620,00 Eligibil Neeligibil, datorită 
faptului că preţul 
unitar nu atinge 
pragul valoric al 
mijloacelor fixe 

4 Masă din lemn 
pentru exterior 

1.370,00 2.740,00 Eligibil Neeligibil, datorită 
faptului că preţul 
unitar nu atinge 
pragul valoric al 
mijloacelor fixe 

5 Cişmea stradală 5.408,00 5.408,00 Neeligibil Neeligibil 
6 Jardiniere de 

plante din lemn  
220,00 1.320,00 Neeligibil Neeligibil 

7 Casa hrănitor de 
păsări  

55,00 55,00 Neeligibil Neeligibil 

8 Groapă pentru 
nisip din lemn  

1.460,00 2.920,00 Neeligibil Neeligibil 

9 Compostieră din 
lemn  

1.250,00  1.250,00 Neeligibil Neeligibil 

Total  33.361,00    
T.V.A  6.338,59   
Total general  39.699,59   
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