
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 57 /2018
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 54/2018 privind aprobarea

cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Modernizarea,
Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea

Crișului”

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică din data de 12.09.2018
În  temeiul  art  45  alin  (1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr  215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea

Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,

Având în vedere prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;
g) HOTĂRÂREA nr.  907  din  29  noiembrie  2016  privind  etapele  de  elaborare  şi

conţinutul-cadru al  documentaţiilor  tehnico-economice aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investiţii finanţate din fonduri publice

h) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17  decembrie  2013  de  stabilire  a  unor  dispoziții  comune  privind  Fondul  european  de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

i) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

j) Ordinul  MDRAPFE  nr.  7004/2017  privind  aprobarea  Ghidului  solicitantului;
Programul  Operaţional  Regional  2014-2020 Axa  prioritară  10,  Obiectiv  specific
10.1/învăţământ obligatoriu

k) HOTĂRÂREA nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea



continuităţii  cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale
2007-2013;

l) Hotărârea nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate  în  cadrul  operaţiunilor  finanţate  prin  Fondul  european  de  dezvoltare  regională,
Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

m) art 58  alin  (1)  și  art  59  din  Legea  nr  24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare

În temeiul  art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d),  art. 45 coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.
b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului
nr  54/2018  privind  aprobarea  cererii  de  finanțare  și  a  cheltuielilor  aferente  proiectului
”Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului”,
după cum urmează:

Art  2  din  HCL nr  54/2018,  se  modifică  și  va  avea  următorul  conținut:  ”Se  aprobă
valoarea  totală  a  proiectului  ”Modernizarea,  Extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale
Kálnoky Ludmilla sat Valea Crișului” în cuantum de  8.187.437,72 Lei (inclusiv TVA)”.

Art  4 din  HCL nr  54/2018,  se modifică  și  va  avea următorul  conținut:  ”Se  aprobă
contribuția  proprie  în  proiect  a  Comunei  Valea  Crișului,  reprezentând  achitarea  tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00000031267 % din valoarea
eligibilă a proiectului, în cuantum de 163.748,78 lei reprezentând cofinanțarea proiectului
”Modernizarea,  Extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale  Kálnoky  Ludmilla  sat  Valea
Crișului”

Art  2.  Se  aprobă  modificarea cererii  de  finanțare aferentă  proiectului
”Modernizarea,  Extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale  Kálnoky  Ludmilla  sat  Valea
Crișului” în  vederea finanțării  acestuia  în  cadrul  Programului  Operațional  Regional  2014-
2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1, conform
anexei nr 1 la prezenta.

Art.  3 Se  aprobă  modificarea  Devizului  general  și  a  devizelor  pe  obiecte,
conform anexei nr 2 la prezenta Hotărâre.

Art.  4.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul
Comunei Valea Crișului.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și
se comunică Instituției Prefectului Județul Covasna și Primarului Comunei Valea Crișului.

Valea Crişului, la 12 septembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
         SECRETAR

     KÁRACSONY LÁSZLÓ                                PANAITE ANA-DIANA
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