
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39/2019
privind aprobarea documentației de atribuire a contractului  de achiziție publică de

proiectare tehnică și lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”

Consiliul local al Comunei Valea Crișului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 04.07.2019; 

analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Valea Crișului la proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentației de atribuire a contractului  de achiziție publică de proiectare
tehnică și lucrări pentru obiectivul de investiții  ”Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”

având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului financiar - impozite şi
taxe, avizul de legalitate al secretarului comunei Valea Crișului, Contractul de finanțare  nr
3811/21.02.2019  încheiat  cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru pentru  obiectivul
”Modernizarea,  extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale  ”Kálnoky  Ludmilla”  sat  Valea
Crișului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 19/2019, 

În conformitate cu prevederile:
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art 4 alin (1) lit ”a”, art 7 alin (1) lit ”a”, art 68 lit ”i” și art 113 din Legea nr 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- art 17 alin (1) – (3),  art 101-105 și art 126-141 din HGR nr 395/2016  pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d), alin. (9), art. 125, art. 45 alin. 1) şi art.
115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată  cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă RĂ Ş T E:

 Art.1 -  Se aprobă documentaţia  de atribuire  a contractului   de achiziție  publică  de
proiectare  tehnică  și  lucrări  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Modernizarea,  extinderea  și
dotarea Școlii  Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului” cuprinsă în Anexa nr. 1.,
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. -  Se aprobă aplicarea procedurii  de atribuire – procedură simplificată într-o
singură  etapă,  pentru  atribuirea  contractului  de  achizitie  publică  de  proiectare  tehnică  și
lucrări  pentru  obiectivul  ”Modernizarea,  extinderea  și  dotarea  Școlii  Gimnaziale  ”Kálnoky
Ludmilla” sat Valea Crișului”



Art.  3. Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Comisia  de
evaluare a ofertelor desemnată prin dispoziția primarului comunei Valea Crișului, conform
dispozițiilor  HGR  nr  395/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Valea Crişului, la 04.07.2019
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