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  HOTĂRÂREA nr. 21/2020  
privind suportarea din bugetul local a diferenţei rezultate în urma depunerii 

ofertei financiare privind investiţia „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi 
dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni”  

 
 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

în şedinţa ordinară din data de 20 februarie 2020,  
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.2172/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate nr.2174/2020 al şefului Serviciului achiziţii publice, 

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

− Adresa nr.1762/2020 a Companiei Naţionale de Investiţii, referitor la procedura de 
atribuire având ca obiect: – Proiectare, execuţie lucrări şi asistenţă tehnică din 
partea proiectantului pentru obiectivul  de investiţii „Consolidarea, modernizarea, 
extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni", situat în 
municipiul Gheorgheni, str. Stadionului nr. 11, judeţul Harghita 

− Documentaţia tehnică – faza Studiu de fezabilitate – realizat de către S.C. 
Harmonia S.R.L. – proiect nr.78/2018,  

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate constituite în cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 

− Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii –  
aviz înreg.  cu nr.94/C/2020; 

− Învăţământ,  tineret, sport, agrement  – aviz înreg. cu nr. 101/C/2020, 
Luând în considerare prevederile H.G. nr.237/2019 pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea, modernizarea, extinderea şi 
dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni'' 
În conformitate cu prevederile 

− Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
− Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
− Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 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, cu modificările  ulterioare  

− H.G. nr.237/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii ''Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului 
artificial din municipiul Gheorgheni'' 

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
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – (1) - Se aprobă suportarea din bugetul local  al Municipiului Gheorgheni a 
diferenţei rezultate în urma depunerii ofertei financiare privind obiectul de investiţii 
„Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul 
Gheorgheni", situat în municipiul Gheorgheni, str. Stadionului nr. 11, judeţul Harghita, 
realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." – S.A, în valoare totală de 
2.016.416,16 lei cu T.V.A.  

(2) – Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua până la finalizarea investiţiei. 
 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 şi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Gheorgheni. 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se  comunică: Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului Municipiului Gheorgheni, Direcţiei economice şi Serviciului de achiziţii 
publice, investiţii, programe şi proiecte  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Gheorgheni. 
 
Gheorgheni,  la  data de  20 februarie 2020 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Elekes István 

  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


