ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.88/2020

privind abrogarea HCL nr.344/2018 privind iniţierea demersurilor de realizare a unei
parcări supraetajate în zona cartierului Spicului şi de modificare şi actualizare a
Studiului de fezabilitate „Amenajare locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona
cartierului Spicului”

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.04.2020.
Analizând Referatul de aprobare al primarului Ráduly Róbert Kálmán cu nr. 5504 din data de
09.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 5506 din data de 9.0.3.2020 al Biroului de investiții din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, din care rezultă că
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Oltul” a stabilit că investiția propusă se încadrează într-o
construcție închisă și solicită respectarea prevederilor și reglementărilor tehnice aplicabile în acest
sens. Cu toate că prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006 coroborat cu prevederile art. 10 din
Ordinul nr. 1435/2006 prevăd că avizele de securitate la incendiu se emit pe baza referatului
verificatorului de proiect, însă în prezent nu dispunem de acest referat deoarece nu ne aflăm în faza
de proiectare ci în faza studiului de fezabilitate, fază la care nici nu este necesar avizul de securitate
de incendiu.
Totodată, în vederea îndeplinirii celor solicitate a fost efectuată o analiză din punct de vedere
tehnic și economic în vederea estimării costurilor suplimentare, aceasta ajungând la un procent de
15,75% față de valoarea totală aprobată, ceea ce reprezintă o creștere substanțială a bugetului alocat
obiectivului de investiții, motiv pentru care era indicată analizarea optimizării acestei investiții prin
schimbarea amplasamentului.
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului
public şi privat;
Luând în considerare:
- HCL nr. 154/2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția:”Amenajarea
locuri de parcare, drum de acces și alei în zona cartierului Spicului”;
-HCL nr. 344/2018 privind iniţierea demersurilor de realizare a unei parcări supraetajate în
zona cartierului Spicului şi de modificare şi actualizare a Studiului de fezabilitate „Amenajare locuri
de parcare, drum de acces şi alei în zona cartierului Spicului”;
- Contractul de lucrări nr. 619 din 10.09.2018 încheiat cu S.C. ING SERVICE SRL;
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;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Ordinului nr. 863/2008 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru
aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 din 2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de Cap. VIII. art. 291 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
Lucrarea este prevăzută în Lista de investiții, la subcapitolul 84.02.03.03 “Străzi”, aprobată
prin Hotărârea nr. 12/2020, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2020;
În temeiul art. 139 alin. (1), (3) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.627 (1) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc nr. 344/2019
privind iniţierea demersurilor de realizare a unei parcări supraetajate în zona cartierului Spicului şi de
modificare şi actualizare a Studiului de fezabilitate „Amenajare locuri de parcare, drum de acces
şi alei în zona cartierului Spicului”
Art.2. Revenirea la varianta A din Studiul de fezabilitate pentru ”Amenajare locuri de
parcare, drum de acces și alei, în zona cartierul Spicului” aprobat prin HCL nr. 154/2015, și anume:
parcaje amenajate exclusiv la nivelul solului.
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 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) Serviciul achiziții publice și investiţii;
e) Direcţiei economice;
f) Biroului de achiziţii publice;
g) Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice, şi investiţii;
h) Proiect Consulting SRL
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