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  HOTĂRÂREA nr.24/2020 
privind aprobarea notelor de fundamentare 

 ale unor obiective noi de investiţii 
 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

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

− Referatul de aprobare nr.2564/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
− Raportul de specialitate nr. 2567/2020 al şefului Serviciului achiziţii publice, 

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

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. 108/C/2020; 

− Învăţământ,  tineret, sport, agrement  – aviz înreg. cu nr. 109/C/2020, 
− Sănătate, cultură, protecţie socială, culte, relaţii cu oraşele înfrăţite – aviz înreg. cu 

nr.110/C/2020, 
− Servicii publice –  aviz înreg. cu nr. 111/C/2020, 

În baza prevederilor: 
− Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
− art.45, alin.(1), din  Legea 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  

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 Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Reînnoirea parcului IT al Municipiului Gheorgheni” –  Cap.51.02 Autorităţi 
publice, cu valoarea de 137.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.1. 
 Art.2 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Achiziţie utilaj de asfaltare” – Cap.51.02 Autorităţi publice,   cu valoarea de 
148.512,00 lei,  potrivit Anexei nr.2. 
 Art.3 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Achiziţie autoturism – Poliţia Locală” – Cap.51.02 Autorităţi publice,   cu valoarea 
de 35.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.3. 
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Art.4 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Reabilitarea Colegiului Tehnic Batthyány Ignác din Municipiul Gheorgheni”– 
Cap.65.02 Învăţământ, cu valoarea de 7.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.4. 
 Art.5 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Reabilitarea terenului de sport şi a internatului Liceului Tehnologic Fogarasy 
Mihály din Municipiul Gheorgheni” –  Cap.65.02 Învăţământ,  cu valoarea de 
7.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.5. 
 Art.6 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Construire scenă festivă – Liceul Teoretic Sfântu-Nicolae” – Cap.65.02 
Învăţământ,   cu valoarea de 25.100,00 lei,  potrivit Anexei nr.6. 
 Art.7 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Achiziţie aparate medicale – Spital Municipal Gheorgheni” – Cap.66.02 Spital,   cu 
valoarea de 140.382,00 lei,  potrivit Anexei nr.7. 

Art.8 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Gheorgheni – Etapa I” –  
Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu valoarea de 20.000,00 lei,  
potrivit Anexei nr.8. 
 Art.9 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Gheorgheni – Etapa II” –  
Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu valoarea de 20.000,00 lei,  
potrivit Anexei nr.9. 

Art.10 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Extinderea Staţiei de epurare a Municipiului Gheorgheni - proiectare” –  
Cap.74.02 Protecţia mediului, cu valoarea de 90.000,00 lei,,  potrivit Anexei nr.10. 

Art.11 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
 „Extindere reţea de gaze naturale în Municipiul Gheorgheni” –  Cap.81.02 
Combustibil şi energie, cu valoarea de 171.360,00 lei,  potrivit Anexei nr.11. 

Art.12 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Achiziţie elevator scări pentru persoane cu dizabilităţi – Biblioteca Municipală 
Gheorgheni” – Cap.67.02 Cultură, sport, cu valoarea de 18.000,00 lei,  potrivit Anexei 
nr.12. 

Art.13 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Reabilitare reţea de canalizare menajeră la Clubul Sportiv Gheorgheni - 
proiectare” – Cap.74.02 Protecţia mediului,   cu valoarea de 12.555,00 lei,  potrivit 
Anexei nr.13. 

Art.14 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Leasing microbuz – Colegiul Tehnic Battyhány Ignác” – Cap.65.02 Învăţământ,   cu 
valoarea de 15.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.14. 

Art.15 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Reamenajarea bucătăriei Creşei Municipale – Proiectare în scopul obţinerii 
avizului PSI” – Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială,   cu valoarea de 25.000,00 
lei,  potrivit Anexei nr.15. 

Art.16 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Achiziţie echipamente IT Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály” – Cap.65.02 
Învăţământ,   cu valoarea de 10.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.16. 

Art.17 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Branşarea bucătăriei Liceului Teoretic Salamon Ernő la reţeaua de gaze naturale” 
– Cap.65.02 Învăţământ,   cu valoarea de 45.500,00 lei,  potrivit Anexei nr.17. 

Art.18 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Lucrări la sala de sport – Şcoala Gimnazială Vaskertes” – Cap.65.02 Învăţământ,   
cu valoarea de 25.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.18. 

Art.19 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Plan Urbanistic Zonal – Cartierul Florilor, Zona Vest” – Cap.70.02 Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică,   cu valoarea de 100.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.19. 

Art.20 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Regulament local de urbanism pentru zone protejate” – Cap.70.02 Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică,   cu valoarea de 55.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.20. 
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Art.21 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  

„Executarea planului de parcelare în zona industrială - Tarla 115” – Cap.70.02 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,   cu valoarea de 10.000,00 lei,  potrivit Anexei 
nr.21. 

Art.22 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Concept de dezvoltare Piaţa agroalimentară” – Cap.70.10 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică,   cu valoarea de 25.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.22. 

Art.23 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Sistem de colectare deşeuri plastice Pârâul Belchia” – Cap.74.02 Protecţia 
mediului,   cu valoarea de 22.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.23. 

Art.24 – Se aprobă Nota de fundamentare a obiectivului de investiţie  
„Achiziţie cilindru compactor” – Cap.51.02 Autorităţi publice,   cu valoarea de 
65.000,00 lei,  potrivit Anexei nr.24. 

Art.25 – Se aprobă notele de fundamentare ale obiectivelor de investiţii  
noi incluse în Programul anual de investiţii publice ca şi credite de angajament:  

1) Amenajare parcări pe Bulevardul Lacu Roşu – realizare Proiect Tehnic cu 
detalii de execuţie şi execuţie lucrări – Cap. 84.02, Transporturi şi 
comunicaţii Valoare: 640.000,00 lei – Anexa 25. 

2) Reabilitare, extindere şi mansardare Grădiniţa Csillagszem  – Cap. 65.02, 
Învăţământ, Valoare: 4.769.400,00 lei – Anexa 26. 

 Art.26 – Anexele nr.1 – 26 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.27 – 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.28 – 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 


