
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI DITRĂU

HOTĂRÂREA Nr. 33/2019
Pentru modificarea Hotărârii nr. 6/2019 privind aprobarea valorii de finanţare pentru lucrările 
rămase de executat la investiţia "MODERNIZARE SI CONSOLIDARE DRUM COMUNAL 

DC65 -  SAT JOLOTCA, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA" 
după încheierea contractului de achiziţii

Consiliul Local al Comunei DITRĂU, jud. Harghita întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 22 mai 2019;

Având în vedere:
- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 154528 din 

27.12.2018 referitor la aprobarea spre finanţare a investiţiei "MODERNIZARE SI 
CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC65 -  SAT JOLOTCA, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL 
HARGHITA";

- Expunerea de motive pentru modificarea indicatorilor tehnico economici la investiţia 
"MODERNIZARE Şl CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC65 -  SAT JOLOTCA, COMUNA 
DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA", înregistrată sub nr. 2490/2019;

- Actul adiţional nr. 5 la Contractul de execuţie nr. 6245/ 23.10.2015 încheiat între 
comuna Ditrău şi S.C. VIADUCT S.R.L.;

Luând în considerare:
- prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei DITRĂU nr. 10/2016 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "MODERNIZARE SI CONSOLIDARE 
DRUM COMUNAL DC65 -  SAT JOLOTCA, COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA";

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată;

- raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr. 291/2019;
- raportul Comisiei pentru activităţi economico financiare, buget din cadrul Consiliului 

local Ditrău;
Procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 56/2019;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată

în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d), ale art. 45, alin. (1), precum 
şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 6/2019, astfel art. 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă valoarea de finanţare pentru lucrările rămase de executat la 
investiţia "MODERNIZARE Şl CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC65 - S A T  JOLOTCA, 
COMUNA DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA", după încheierea contractelor de achiziţii, după
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cum urmează: valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) = 2.000.846,27 lei, din care C+M 
(inclusiv TVA) = 1.221.093,24 lei. "

Art. 2. Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 6/2019, astfel art. 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

„Art. 2. Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, 
care nu se finanţează prin program ul PNDL în valoare totală de 84.509,71 lei.”

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei DITRĂU.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Primarului comunei DITRĂU şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

Ditrău, 22 mai 2019
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