
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
  ORAŞUL BORSEC 
 CONSILIUL LOCAL,  
 

 

 H O T Ă R Â R E A   Nr.21/2019 

Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici  pentru   lucrarea de investiție ” 

Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în  orașul  Borsec, județul 
Harghita” 

 

 

   Consiliul local orășenesc  Borsec.  

   Având în vedere raportul compartimentului de achiziții publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se arată necesitatea 

modificării indicatorilor tehnico economici pentru   lucrarea de investiție ” Parc de 

Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în  orașul  Borsec, județul Harghita”, în 
urma modificării devizului general întocmit.  

   Având în vedere prevederile art.1(2), lit. b(ii), Cap. II, art.3,4, Cap. 

III, Secțiunea 1, art.5(1), lit. b(i) , art.5(2), art.7(2), lit.b), Secțiunea a IV-a, art.9(4) din 
Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A privind etapele de elaborare şi 

conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Strategia de dezvoltare durabilă a 

orașului Borsec 2015-2020 la poziția 2.3.3., în Programul pentru dezvoltarea 

investițiilor în turism – Master planul investițiilor în turism – și a criteriilor de 

eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, Anexa nr.1 – lit.B, cap.II – Lista privind 

proiectele de investiții în turism de importanță locală, aprobată prin  Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.90/2017,   Hotărârea Consiliului local orășenesc 

Borsec nr.100/2017 privind aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea unui parc 

de aventură în orașul Borsec, județul Harghita,  Hotărârea Consiliului local orășenesc 
Borsec nr.110/2017 privind aprobarea Temei de Proiectare   pentru realizarea unui 

parc de aventură în orașul Borsec, județul Harghita , Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.7/2018 prin care a fost aprobată  Studiului de fezabilitate și 
indicatorii tehnico economici pentru proiect , modificat prin Hotărârea Consiliului 

local orășenesc Borsec nr.26/2018,  Legea nr.273/2006, modificat și completat privind 

finanțele publice locale ,  
   Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru buget - 

finanțe, administrarea domeniului public şi privat al orașului.  

  În temeiul dispozițiunilor art. 39(4) 36 alin (1), alin (2), lit.b),alin (4) lit.d), 

şi art.45 (3), din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administrația publică 
locală . 
 

H O T Ă R E Ş T E 
 

   Art.1.  Se modifică art.2 și  art.3,   din Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.26/2018 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru   lucrarea de investiție ” Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în  

orașul  Borsec, județul Harghita” precum și cheltuielile legate de acesta conform 
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

     Art.2. Aprobă valoarea totală a proiectului,” Parc de Aventură ( 

sanie de vară demontabilă ) în  orașul  Borsec, județul Harghita” în suma  de 
4.984.795,85  lei (inclusiv TVA),                 
 



            Art.3. În conformitate cu  Devizul general și  prevederile  Cap. III, 

Secțiunea 1, art.5(1), lit. b(i) din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 A 

privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice se aprobă 

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiție, după cum 
urmează:  

          Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată 

în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții -montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general. 
 

           În conformitate cu devizul general, valoarea totală a obiectului de investiții, 
exprimată în lei, este: 

 
Cu TVA: 

INV = 4.984.795,85 lei, din care: 
C + M = 207.554,71  lei 
 

Fără TVA:  
INV= 4.189.063,74 lei, din care: 
C + M = 174.415,72 lei 

 

   Art.4. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local orășenesc 
Borsec nr.26/2018 privind  modificarea indicatorilor tehnico-economici  pentru   

lucrarea de investiție ” Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în  orașul  

Borsec, județul Harghita” rămân aplicabile.    
 

                           Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul localității în colaborare cu  compartimentul de achiziții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului .  
 

                   Art.6.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec 

prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
    

                   Art.7. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                                  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului.  

                                  Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 

 

              Borsec, la 03 aprilie 2019 

 

 

              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

                        Moșneag Ilona   

        


