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 HOTĂRÂREA nr.33/2020 

 pentru modificarea H.C.L. nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie  

„Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, 
Scurtă, Frasinului, strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi 

 strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni" 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
 

în şedinţa extraordinară  din data de  13 martie 2020, 
Având în vedere: 

– Referatul de aprobare  nr.3455/2020 a Primarului Municipiului Gheorgheni, în 
care propune modificarea H.C.L. nr. 106/2018,  în scopul actualizării datelor în 
baza Memoriului şi al Devizului general actualizat de către proiectantul general 
S.C. Kontur  S.R.L. 

– Raportul de specialitate  nr.3456/2020 al Serviciului achiziţii publice, investiţii, 
programe şi proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Gheorgheni, 

– Adresa nr. 5836/2020 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, pentru 
proiectul cu cod SMIS 124164 cu denumirea „Reconfigurarea infrastructurii urbane 
în Municipiul Gheorghen” 

– H.C.L. nr. 25/2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Gheorgheni pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021–2023; 

– H.C.L. nr.106/2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea 
infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, 
Frasinului, strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din 
Municipiul Gheorgheni" 

– H.C.L. nr.85/2018, privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a 
Municipiului Gheorgheni, pe perioada 2018–2030,  

– avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 
– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – 

aviz înregistrat cu nr. 186/C/2020; 
– Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură – aviz înregistrat cu nr. 187/C/2020; 
Luând în considerare prevederile Instrucţiunii AM–POR nr. 112/08.03.2019 referitoare la 
aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/29.12.2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare.  
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În conformitate cu  prevederile: 
– art.129, alin. (2), lit.b), d) alin. (4), lit.d), alin. (7), lit.n) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 
– Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

– OUG 114/29.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 

În temeiul prevederilor şi ale  art.139, alin.(3), lit. e), 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.I – Denumirea obiectivului de investiție  „Reconfigurarea infrastructurii de 
mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, strada Miron Cristea, 
str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul Gheorgheni" se modifică la 
denumirea  „Reconfigurarea infrastructurii de mobilitate urbană în străzile Selyem, 

Stejarului, Scurtă, Frasinului și strada Rákóczi Ferenc din Municipiul 
Gheorgheni”. 
 Art.II– Anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni  
nr.106 din  21 iunie 2018, privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiţie „Reconfigurarea 
infrastructurii de mobilitate urbană în străzile: Selyem, Stejarului, Scurtă, Frasinului, 
strada Miron Cristea, str. Dr. Fejér Dávid şi strada Rákóczi Ferenc din Municipiul 
Gheorgheni" se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 – 2, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. III – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni şi Serviciul achiziţii publice, investiţii, programe şi proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni. 
 Art. IV – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeţului Harghita, Primarului 
Municipiului Gheorgheni,  Serviciului achiziţii publice, investiţii, programe şi proiecte, 
Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Gheorgheni. 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 13 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Máyer Robert 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 

 
 
 


