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    H O T Ă R Â R E A   Nr.45/2019 
                     privind modificarea prin completare a Hotărârii Consiliului local orășenesc 

Borsec nr.43/2019 

 
 

 
 

 

   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 prin completare a  Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.43/2019 

cu privire la aprobarea  Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-economici, 

pentru proiectul ”Reabilitare și extindere clădire Dispensar uman în orașul Borsec” în 

urma adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrație Publică înregistrată 
sub nr.2565/2019. 
                   Luând în considerare prevederile  art.15(1), lit.b)) 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, Hotărârea Guvernului României nr.28/2008 privind 

aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și 
completările ulterioare, proiect finanțat prin  PNDL 2,  pag.59, pct.3.4 din Strategia   

locală de dezvoltare durabilă 2015-2020 al orașului  Borsec, județul Harghita aprobată 

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

completare, pct.4 din anexa  de lângă Dispoziția nr.86/2019 privind   programul anual 

al achizițiilor publice , Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.25/2019 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 , art.44(1)  din Legea  273/2006 - 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,Legea 

nr.24/2000,republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi 
completările ulterioare, 
                         

                        Luând în considerare avizul favorabil al comisiei pentru buget - 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului. 
 

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

şi art.45 (1), din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administrația publică 

locală , și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională  

în administrație publică. republicată 2013 cu modificări și completări. 
 
 

 



H O T Ă R E Ș T E 
 

 
  Art.1.  Completarea   Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.43/2019 cu privire la 

aprobării Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ”Reabilitare și 

extindere clădire Dispensar uman în orașul Borsec” prin introducerea unui nou articol , care va avea 

următorul cuprins: 
      Art.31.   Aprobă valoarea totală a proiectului , ”Reabilitare și extindere 

clădire Dispensar uman în orașul Borsec, județul Harghita ” în suma  de 2.954.056,83 lei din care: 
 
                     - 1.622.700,00 lei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  2017 -2020; 
                     - 1.331.356,83 lei finanțat din bugetul local 
 
                                        Orașul Borsec, din bugetul local aprobat , va suporta toate 
costurile suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului în 

condiții optime și va asigura  resursele  financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare  a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 
 
  Art.2. Celelalte articole din  Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.43/2019 cu privire la aprobării Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-

economici, pentru proiectul ”Reabilitare și extindere clădire Dispensar uman în orașul 
Borsec” rămân aplicabile . 
 

                   Art.3 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.4.  Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec 

prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
    

          Art.5. 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 18 iunie  2019 

 
 

 
 

                       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                        Ing. Kovács Géza            


