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 HOTĂRÂREA nr. 19/2020  
privind  aprobarea angajamentelor legale din care rezultă cheltuielile pentru 
investiţii publice şi creditelor bugetare până la exercitarea bugetului iniţial 

 pe anul 2020 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
în şedinţa ordinară, din data de  20 februarie 2020, 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr. 2547/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate nr.2548/2020 al Serviciului achiziţii publice, 

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

− Notificarea nr. 17196/19.02.2020 din partea M.L.P.D.A.; 
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
din 18.02.2016; 

− 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; 

− 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 lucrări nr. 12406/07.09.2018 încheiat între S.C. Ben Com Mixt 
Construct S.R.L. şi municipiul Gheorgheni; 

− Contractul de prestări servicii nr. 12553/11.09.2018 încheiat între S.C. 
Autoprofessing SRL şi municipiul Gheogheni. 

 Văzând 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. 90/C/2020, 
În conformitate cu  prevederile: 

− art. 120 alin.(l) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, 
republicată 

− art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

− art. 7 alin. (2) din Codul Civil din 2009, republicat 
− art.40, alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
− O.UG. nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului national de 

dezvoltare locală cu modificările ulterioare 
− Ordinului nr. 1.851/9.05.2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările ulterioare 
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Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată 
În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) art.139, alin.(3), lit.a), 
coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1 – Se aprobă situaţia angajamentelor legale pentru proiectul cu denumirea 
„Amenajarea unui parc în strada Constructorilor, f.n. din municipiul Gheorgheni, 
prin reconversia şi refuncţionalizarea terenului vacant şi neutilizat” conform 
Notificării de autorizare a Cererii de plată nr. 4 prin adresa nr. 17196/19.02.2020 în 
valoare totală de 690.644,68 lei, din care: 
  - 599.028,57 lei – sursa FEDR (85%), 
  - 91.616,11 lei – sursa Buget de stat (13%).  
 Art.2 – Se aprobă plata Proiectelului în derulare, identificat la art. 1, cu finanţare 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. 
 Art.3 – 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.4 –  (1) Prezenta hotărâre se comunică:  

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

proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Gheorgheni. 

            (2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor 
municipiului Gheorgheni prin: afişare la sediul U.A.T. Municipiul Gheorgheni – piaţa 
Liberăţii nr.27 –  respectiv pe site-ul oficial al Municipiului Gheorgheni – www. 
gheorgheni.ro 

 
Gheorgheni,  la  data de  20 februarie 2020 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Elekes István 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


