
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 118/2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investitia

„Reabilitare strada Szék II”

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Analizând  Referatul  de  aprobare  cu  nr.  5507/09.03.2020,  Raportul  de  specialitate  cu
nr.5509/09.03.2020 întocmit de Biroul de investiţii din cadrul aparatului de specialitate a primarului
municipiului  Miercurea-Ciuc  și  referatul  de  specialitate  7508/08.04.2020  al  compartimentului
agricultură și silvicultură, prin care se propune adoptarea hotărârii privind  aprobarea  Studiului de
Fezabilitate pentru investitia „Reabilitare strada Szék II”.

Studiul  de  Fezabilitate pentru  investiția  „Reabilitare  strada  Szék  II”,  Proiect  nr.
C130/P001/2020  elaborat de Pentacons S.R.L.

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi

libertăţilor cetăţenilor;
- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului

public şi privat;
-  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului

înconjurător;
Ţinând cont de Cap. VIII., art. 291 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare;
Pe baza Temei de proiectare 7545/2019, a Notei conceptuale 7513/2019 și a Certificatului de

Urbanism nr.566/2019;
Luând în considerare prevederile art. 44 alineatul (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere art. 9 din Hotărârea Guvernului 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 și completările ulterioare;

Lucrarea este prevăzută în Lista de investiţii la subcapitolul 84.02.03.03 Transport în comun,
aprobată  prin  Hotărârea  nr.12/2020  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020 şi estimări
pentru anii 2021-2023,cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 1, art.5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate  publică,  necesară realizării  unor obiective de interes național,  județean și local,
actualizată, cu modificările și completările ulterioare. 

  În  contextul  prevederilor  art.7  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în
administrația publică, cu completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost înregistrat în Registrul
special  pentru  evidența  anunțurilor  referitor  la  elaborarea  unor  proiecte  de  acte  normative  și  la
ședințele  publice  ale Consiliului  Local  cu  nr.  50/26.04.2018,  a  fost  afișat  la  sediul  Primăriei



municipiului Miercurea-Ciuc, în spațiul accesibil publicului atestat prin procesul-verbal de afişare nr.
51/26.04.2018 și a fost publicat pe pagina de internet la adresa: www.miercureaciuc.ro;

Art. 129 alin. (2) literele b), c) şi d), alin. (4) litera d) şi e) și alin. (6) litera c), art. 133 alin.
(1), art. 139 alin. (1), alin. (3) litera e) sau d), art. 196 alin. (1) litera a) și art. 627(1) din Ordonanţa de
urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteri-
oare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1. Se aprobă  Studiul  de Fezabilitate pentru investiția  „Reabilitare  strada Szék II”,
Proiect cu  nr. C130-P001/2020 elaborat de Pentacons S.R.L, finanţat din bugetul local care cuprinde
principalele caracteristici, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii maximali ai investiţiei se prezintă după cum urmează:

       1.) Valoarea totală                                        18.326,00 lei cu TVA inclus, 

        2.) Durata estimată a procesului de expropriere este de 2 luni.
3.) Caracteristici tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de

intervenție:

Necesitatea exproprierii suprafeței de 335 mp este dată de intenția Municipiului Miercurea-Ciuc de a
reabilita str. Szék II, cuprinsă între str. Szék și str. Apor Péter.

 Art.  3. Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  îndeplinire  de  către  viceprimarul  municipiului
Miercurea-Ciuc, Szőke Domokos, Direcţia managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii şi
Direcţia economică – Biroul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Miercurea-Ciuc.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituției Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, Szőke Domokos;
d) Direcţiei economice- Biroul contabil
e) Serviciului de achiziţii publice și investiții;
f) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice, şi investiţii;
g) Birou de evidență și administrare patrimoniu;
h) Pentacons S.R.L. București.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN
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                     Secretar general
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