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Consiliul Local al comunei Ditrău

HOTĂRÂREA Nr. 42/2019
privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului:

"Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita"

Consiliul Local al Comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 
august 2019,

Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Ditrău, înregistrat sub nr. 5075/2019;
- Bugetul indicativ al Contractului de finanţare nr. C1920072R201272104556 din 26.03.2019;
- Văzând devizul general al Proiectului tehnic întocmit de Planning Office SRL pentru obiectivul 

de investiţie "Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita" şi 
Memoriul justificativ al proiectantului Planning Office SRL;

- Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, al Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al Comunei Ditrău;

- raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr. 5075/2019;

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

publice şi a unor măsuri fiscal -  bugetare, modificată şi completată;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată;
- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural 
prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în zonele rurarele cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr. 79/2009 cu modificările ulterioare;

- prevederile - Ghidul solicitantului pentru Submăsura 7.2. -  Infrastructură pentru servicii 
publice şi sociale al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10;

- Hotărârea Consiliului local DITRĂU nr. 26/2019 pentru aprobarea bugetului local al comunei 
pentru anul 2019;

- procesul verbal de afişare nr. 5284/2019;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, modificată şi completată;
în temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. 

a) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea finală de investiţie a proiectului: „Modernizarea drumului de acces 
între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita" în sumă de 872.113,76 lei inclusiv TVA, din care 
valoarea eligibilă prin proiect 482.802,55 lei, valoarea neeligibilă 389.311,21 lei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Puskás Elemér, 
primarul Comunei Ditrău.
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Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; Primarului 
Comunei Ditrău, Compartimentului contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la 
sediul Primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet a Comunei Ditrău prin grija secretarului.

Ditrău, 28 august 2019

Preşedintele şedinţei 
Fazakas Szilárd

Contrasemnează
Secretar
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