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             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 64/2018      
Privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Amenajare
teren sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic”

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, 
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 05.10.2018
Analizând  proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Valea

Crişului prin  care  propune  asigurarea  finanțării  pentru  categoriile  de  cheltuieli  care  nu  se
finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția ”Amenajare teren sport în comuna
Valea Crișului, sat Calnic”

Văzând rapoartele de specialitate ale compartimentului contabilitate şi avizul secretarului
Comunei Valea Crişului;

Având în vedere prevederile :
- Legii  nr.  273/2006 privind finanțele  publice  locale,  cu modificările  și  completările

ulterioare; 
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- O.G.  nr  5/2018  privind  instituirea  unor  măsuri  pentru  derularea   Programului

naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
- art.  7  alin  (1)  din  O.U.G.  nr  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  național  de

dezvoltare  locală,  aprobată  prin  Legea  nr  89/2015,  cu  modificările  și  completările
ulterioare.

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 3/2018 privind
aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  ”Amenajare  teren  sport  în
comuna Valea Crișului, sat Calnic”

- Ordinul MDRAP nr 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de
dezvoltare locală*)

- Adresa  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  nr
97009/27.08.2018  înregistrată  la  Primăria  comunei  Valea  Crișului  sub  nr
5174/29.08.2018 prin care ne aduce la cunoștință că avem posibilitatea depunerii de
noi solicitări de finanțare prin PNDL, până la data de 08.10.2018 

În  temeiul  art.36  alin.(9),  art.45  alin.(2)  lit.a)  şi  art.115  alin.(1)  lit.b)  din  Legea
nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:



Art.1.  (1) Se aprobă  categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat
prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru investiția  ”Amenajare teren
sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic”  în cuantum de 23.188,07 (inclusiv TVA)
se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării
prin PNDL, potrivit legii.

(2)  Se  aprobă  indicatorii  economici  ai  investiției  pentru  obiectivul  ”Amenajare
teren sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic”, conform anexei nr 1 la prezenta, după cum
urmează:

Total proiect: 430.104,01 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului: 23.188,07 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 406.915,94 lei

(3) Comuna Valea Crișului se angajează să asigure cofinanţarea proiectului, dacă
este cazul, respectiv finanţarea eventualelor cheltuieli neeligibile.

Art. 2 Se desemnează dl. Kisgyörgy Sándor, primarul Comunei Valea Crișului, în calitate
de reprezentant legal, pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu MDRAPFE
în derularea programului.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează  Primarul Comunei
Valea  Crişului şi  compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Valea
Crişului.

Valea Crişului, la 05.10.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

       VANCEA LAJOS                                                                    PANAITE ANA-DIANA
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