
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 40/2019      
Privind aprobarea Actului adițional nr 3 la Contractul de finanțare aferent

proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat
Valea Crișului, județul Covasna”, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea

Investițiilor Rurale – România

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică ordinară din data de 04.07.2019, 
Analizând  proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Valea

Crişului prin  care  se  arată  oportunitatea  aprobării  Actului  adițional  nr  3  la  contractul  de
finanțare nerambursabilă nr C0720AM00021671500429/18.05.2017 pentru proiectul ”Rețea de
canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”;

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; 
- H.G. nr. 224/2008  privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor

cofinanţate  din Fondul European Agricol  pentru Dezvoltare  Rurală  prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la
aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

- OUG  nr.  79/2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei
fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea
spaţiului  rural  prin  creşterea  calităţii  vieţii  şi  diversificării  economiei  în  zonele  rurale,  cu
modificările și completările ulterioare,

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.  Se aprobă  Actul  adițional  nr  3/12.06.2019  la  Contractul  de  finanțare  nr
C0720AM00021671500429/18.05.2017 pentru acordarea de sprijin nerambursabil în condițiile
Programului  Național  pentru  Dezvoltare  Rurală  aferent  proiectului  ”Rețea  de  canalizare
menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”, încheiat cu
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România, conform anexei nr. 1 care constituie
parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. 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 04.07.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

   VARGA OTTILIA-ÉVA                                                            PANAITE ANA-DIANA

2


	HOTĂRÂREA NR. 40/2019
	Privind aprobarea Actului adițional nr 3 la Contractul de finanțare aferent proiectului ”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului, județul Covasna”, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România

