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    Hotărârea  nr. 86 / 2019 

privind actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică și 
încheierea contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție “Modernizare 

drum de legătură neclasificat Cimitir Romano-Catolic-sat Preluca, comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” 

 
 Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31 octombrie 2019; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, nr.4/166/21.10.2019 privind 

actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor de achiziție publică și încheierea 

contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție “ Modernizare drum de legătură 
neclasificat Cimitir Romano-Catolic-sat Preluca, comuna Gălăuțaș, județul Harghita”;   

-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita, nr. 4/167/21.10.2019, privind actualizarea devizului general după finalizarea procedurilor 

de achiziție publică și încheierea contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții 
”Modernizare drum de legătură neclasificat Cimitir Romano-Catolic-sat Preluca, comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita”;  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 11/2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico- economici, din proiectul –faza Documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții (D.A.L.I.)- “Modernizare drum de legătură neclasificat cimitir romano-catolic-Sat Prelucă, comuna Gălăuțaș, județul Harghita”; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș  nr.40/2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum de legătură neclasificat cimitir romano-catolic-Sat Prelucă, comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  39 /2019 privind aprobarea devizului 

general actualizat ca urmare a aplicării art. 71 alin.1 din O.U.G. nr. 114/2018  pentru obiectivul de 

investiție “Modernizare drum de legătură neclasificat cimitir romano-catolic-sat Prelucă, comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita” ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 20/2016 privind clasificarea unui 
drum de interes local în categoria drumurilor comunale; 

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 49/23.04.2019 privind aprobarea 
bugetului general al comunei Gălăuțaș pe anul 2019; 

-Contractul de execuție de lucrări nr. 4061/10.10.2019 (nr. de înreg. achizitor) și nr. 
609/10.10.2019 ( nr. de înreg. executant) încheiat între comuna Gălăuțaș și SC  Hamerlemn 2004 
SRL pentru obiectivul de investiție “Modernizare drum de legătură neclasificat Cimitir Romano-

Catolic-sat Preluca, comuna Gălăuțaș, județul Harghita”; 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.44 alin.1;  

-art. 10 alin. 4 lit. c) din H.G 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; 

Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 6/100/24.10.2019, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr. 
6/99/24.10.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
servicii şi comerţ nr . 6/ 98/24.10.2019; 
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   -  In temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b), lit c), alin.4 lit a), lit. d), art 139 

alin. 1, art 196 alin.1 lit a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art. 1. Se actualizează devizul general după finalizarea procedurilor de achiziție publică și 
încheierea contractului de execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drum 

de legătură neclasificat Cimitir Romano-Catolic-sat Preluca, comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita”. 

   

Art. 2.  Se stabilește valoarea conform Devizului general actualizat la 5.945.498,35 lei cu 

TVA, din care C+M  la 5.567.604,29 lei, cu TVA , respectiv 5.004.680,38 lei (valoare fără TVA) , 
din care C+M la 4.678.659,07 lei (valoare fără TVA). 

  
Art. 3. Contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 
autorităţilor interesate, primarului comunei Gălăuțaș, Instituției Prefectului-județul Harghita. 
 

Gălăuțaș, la 31 octombrie 2019 

 

 

Președinte de ședință,     Contrasemnează pentru legalitate, 
Consilier local,              Secretarul general al comunei Gălăuțaș, 
 Morar Petru                                                                            Morar Monica-Camelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


