
România 
Judeţul Harghita 
Comuna Ditrău
Consiliul Local al comunei Ditrău

HOTĂRÂREA Nr. 43/2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ditrău nr. 39/2018 privind implementarea proiectului 

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

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 august
2019;

Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Ditrău nr. 5075/2019;
- 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 

Ditrău pentru anul 2019;
- Hotărârea Consiliului local DITRĂU nr. 42/2019 privind aprobarea valorii finale de investiţie a 

proiectului: "Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita";
- Planul strategic de dezvoltare locală a comunei DITRĂU pentru anii 2014-2020, aprobată prin 

Hotărârea consiliului local DITRĂU nr. 10/2015;
- Hotărârea Guvernului nr. 533/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum 
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita;

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, modificată şi completată;
- procesul verbal de afişare al proiectelor de hotărâre nr. 5284/2019;
- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget finanţe şi a Comisiei urbanism, amenajarea 

teritoriului;
- raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr. 5289/2019;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, modificată şi completată;
în baza art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Art. I. Aprobă modificarea Art. 1. din Hotărârea Consiliului Local Ditrău nr. 39/2018 privind 
implementarea proiectului "Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul 
Harghita" astfel art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului "Modernizarea drumului de acces între blocuri în 
comuna Ditrău, judeţul Harghita", denumit în continuare Proiectul, conform Hotărârii Consiliului local

HOTĂRĂŞTE:



DITRĂU nr. 42/2019 privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului: "Modernizarea drumului 
de acces între blocuri în comuna Ditrău, judeţul Harghita".

Art. II. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ditrău. 
Art. III. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică de către secretarul comunei şi se 

comunică
Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita 
Primarului Comunei DITRĂU.

Ditrău, 28 august 2019

Preşedintele şedinţei 
Fazakas Szilárd

Contrasemnează
Secretar
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