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HOTĂRÂREA NR. 22/2021 

privind aprobarea situației privind cheltuielile realizate și decontate aferente  

lucrărilor/serviciilor/alte cheltuieli  la finalizarea proiectului 

„EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNELE DĂNEȘTI, 

CÎRȚA ȘI TOMEȘTI”, în calitate de LEADER comuna Dănești în cadrul  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 14 

aprilie 2021, convocat prin Dispoziţia nr. 46/ 2021, emisă de primarul comunei 

Dăneşti, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr......../2021 inițiat de către primarul comunei Dănești; 

− Raportul de aprobare al primarului comunei Dănești cu nr.........../2021; 

− Raportul de specialitate întocmit de către consilierul achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  cu nr………/2021; 

− Raportul de avizare favorabilă al Comisiei economico-financiară, protecția 

mediului și turism, agricultură al Consiliului local al comunei Dănești;  

Luând în considerare: 

- OMDRAPFE nr.3288/16.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național 

de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în perioada 2017-2020; 

- Contractul de finanțare nr. 284/11.01.2018 – Program MDRAP-PNDL 

„Eficientizarea iluminatului public în comunele Dăneşti, Cîrţa şi Tomeşti” 

încheiat cu Comuna Dănești Leader al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară DKSZ; 

− Hotărârea Consiliului local al comunei Dănești nr. 21/2015 privind 

aprobarea participării Comunei Dănești în calitate de membru fondator la 

constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ”; 

− Hotărârea ADI DKSZ nr.10/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferent proiectului „Eficientizarea iluminatului public în 

comunele Dănești, Cîrța și Tomești, ADI DKSZ” 

- Hotărârea ADI DKSZ nr.12/26.10.2017 privind asigurarea finanțării de la 

bugetul local categorii de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat 
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prin PNDL „Eficientizarea iluminatului public în comunele Dăneşti, Cîrţa şi 

Tomeşti” ; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Dănești nr. 71/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local al comunei Dănești categorii de 

cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL, referitor la 

proiectul „EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 

COMUNELE DĂNEȘTI, CÎRȚA ȘI TOMEȘTI”, ADI DKSZ; 

- Hotărârea ADI DKSZ nr.32/21.11.2018 privind actualizarea devizului 

general pentru obiectivul de investiții  „Eficientizarea iluminatului public în 

comunele Dăneşti, Cîrţa şi Tomeşti” ; 

Ținând cont de: 

- Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 32/16.08.2018 – Program 

PNDL2 – Proiect ADI DKSZ „Eficientizarea iluminatului public în 

comunele Dăneşti, Cîrţa şi Tomeşti” ; 

- Autorizația de construire nr. 52/18.10.2018 prin care se autorizează 

executarea lucrărilor de construire pentru „Eficientizarea iluminatului public 

în comunele Dăneşti, Cîrţa şi Tomeşti” ; 

- Act adițional nr. 1/12.04.2019 la Contractul de proiectare și execuție lucrări 

nr. 32/16.08.2018 ; 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 263/30.07.2019 

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Eficientizarea 

iluminatului public în comunele Dăneşti, Cîrţa şi Tomeşti” ; 

Luând act de prevederile: 

− art.120 și art.121 alin.1 și 2 din Constituția României, republicată; 

− art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

− art.7 alin.2 și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții; 

− art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 

În conformitate cu prevederile: 

− Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− OUG nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală; 

− Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 

aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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− Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul 

– cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 

Văzând prevederile Hotărârii de Guvern nr.1351/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Harghita – Anexa nr.21 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Dăneşti, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţie publică, republicată; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, ale art. 139, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. Se aprobă situația privind cheltuielile realizate și decontate aferente  

lucrărilor/serviciilor/alte cheltuieli  la finalizarea proiectului „EFICIENTIZAREA 

ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNELE DĂNEȘTI, CÎRȚA ȘI TOMEȘTI”, în 

calitate de LEADER comuna Dănești în cadrul  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară DKSZ, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă cu prezenta. 

 

Art. 2. Se aprobă situația privind realizarea bunurilor, adică aparatelor de iluminat la 

finalizarea proiectului „EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 

COMUNELE DĂNEȘTI, CÎRȚA ȘI TOMEȘTI”, în calitate de LEADER comuna 

Dănești în cadrul  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ, conform Anexei 

nr. 2 care face parte integrantă cu prezenta. 

 

Art. 3. Se aprobă inițierea procedurii legale de completare a „Inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Dănești”, cu bunurile prevăzute în art.2 

aferente comunei Dănești. 

 

Art. 4. Compartimentul financiar contabilitate, impozite și taxe locale va proceda la 

înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.  

 

Art. 5. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri în vederea repartizării pe cote părți a bunurilor și 
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valorilor acestora prevăzute în art.1. și art. 2, fiecărei unități administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară DKSZ. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti, Compartimentului 

financiar-contabilitate, impozite și taxe locale, Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară DKSZ,  Instituţiei Prefectului judeţului Harghita în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, prin grija d-nei secretar general, și 

totodată se afișează la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei 

Dănești.  

 

 

 

Dăneşti, la 14 aprilie 2021 

 

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Norbert Lászó 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 

 

………………….………………… 

 


