
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 21/2019
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr

75/2018 privind aprobarea implementării proiectului ”Achiziționare
buldoexcavator  în comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 12.03.2019
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:
- Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare nr 20705.03.2019 comunicată de SIBA-CE

CRFIR 7  Centru Alba  Iulia  prin  care  ne  solicită  corectarea  intensității  sprijinului  din
cererea de finanțare nr F1920074X214271505331.

- Prevederile 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

- prevederile  Legii  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  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 75/2018 privind aprobarea implementării  proiectului  ”Achiziționare  buldoexcavator   în
comuna Valea Crișului, județul Covasna” , după cum urmează:

Art.  6  din HCL nr  75/2018,  se  modifică  și  va avea următorul  conținut:  ”Comuna
Valea  Crișului  se  angajează  să  asigure  finanțarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  din
Proiect.”

Art.  2.  Se  aprobă  modificarea  Indicatorilor  tehnico-economici  ai
proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.  3.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul
Comunei Valea Crișului.

Art. 4.  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 12.03.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  CONTRASEMNEAZĂ
         SECRETAR

   PARA MAGOR-RÓBERT                    PANAITE ANA-DIANA


