
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 35 / 2018
Privind aprobarea unor măsuri complementare în vederea realizării

obiectivului de investiții ”Construirea clădirii grădiniței 
în sat Valea Crișului”

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinta sa publică extraordinară din data de 26.06.2018
Având în  vedere  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de  dl  primar  precum şi  expunerea  de

motive referitoare la propunerea de aprobare a  unor măsuri  complementare în vederea
realizării obiectivului de investiții ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
           Având în vedere:
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Valea Crişului,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 28/2016 privind implementarea
proiectului „Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  33/2017  privind  aprobarea
Contractului  de  finanțare  nerambursabilă  încheiat  cu  Agenția  pentru  Finanțarea
Investițiilor Rurale pentru proiectul ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  35/2017  privind  aprobarea
documentaţiei  de  atribuire,  a  aplicării  procedurii  de  atribuire  –  procedură  simplificată
pentru atribuirea contractului  de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul „Construirea
clădirii  grădiniței  în sat Valea Crișului”,   precum şi desemnarea membrilor Comisiei de
evaluare a ofertelor,
-  Scenariu  de  securitate  la  incendiu  întocmit  pentru  proiectul  ”Construirea  clădirii

grădiniței în sat Valea Crișului”
- adresa I.S.U. ”Mihai Viteazul” a județului Covasna nr 2504490/15.06.2018

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. 63 alin.(1) lit.c), precum
şi pe cele ale art.126 din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă implementarea unor  măsuri complementare în vederea realizării
obiectivului de investiții ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”  după
cum urmează:

a. Dotarea suplimentară cu stingătoare portabile – 23 bucăți,
b. Dotarea cu post de intervenție exterior, inclusiv cu accesorii de trecere a apei

Rețeaua de hidranți exteriori în zona grădiniței se vor dota cu minimum 2 seturi de :
- furtun plat tip B (DN 65), L=120 m (6 role de 20 m cu racorduri gemene si garnituri

de etanșare);
- țeavă refulare universală, cu ajutaj tip B-20 mm ;



- garnitură de etanșare tip B ;
- cheie racord A, B, C;
- cheie acționare hidrant,
- cărucior pentru furtun, 
- dacă  hidranții  sunt  subterani  se  va  asigura  și  dotarea  cu  hidrant  portativ,  cu  2

racorduri tip B,
Accesoriile de dotare a hidranților exteriori se vor amplasa în panouri PSI amplasate în

apropierea hidranților, în locuri vizibile si marcate corespunzător.
Panourile PSI se vor mai dota cu :
-  târnăcop PSI ;
-  găleată zincată 10 litri ;
-  lopată tip A ;
-  prăjină cu cange metalică;
-  rangă PSI ;
-  rolă suport furtun;
- stingător cu pulbere - 2 buc.

Art.  2 Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului

Valea Crişului, la 26.06.2018

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ
                            SECRETAR

         ILYES GYULA       PANAITE ANA-DIANA
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