
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 28/2020
privind aprobarea contractului de execuție pentru obiectivul de investiție

”Rețea de canalizare menajeră în comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului,
județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică ordinară din data de 29.04.2020, 

Având în vedere:
- Contractul de finanţare nr C0720AM00021671500429/18.05.2017 pentru acordarea de

sprijin nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală  aferent
proiectului  ”Reţea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Valea  Crişului,  sat  Valea  Crişului,
judeţul Covasna”, încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – România

- Raportul procedurii nr 2245/24.03.2020 încheiat la finalizarea procedurii de achiziţie
publică

- Contractul de lucrări nr 2350/31.03.2020 încheiat cu SC DUNIAG EXCAVAȚII SRL,
având în vedere finalizarea procedurii de achiziţie publică, procedură simplificată,

Văzând rapoartele  de avizare  a compartimentului  contabilitate  şi  avizul  secretarului
Comunei Valea Crişului,

În baza prevederilor:
- Legii nr 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
-  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 dispoziţiilor art art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”d” şi art 196 alin (1) lit ”a”
din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă contractul de achizitie publică de lucrări nr 2350/31.03.2020
încheiat  între  Comuna  Valea  Crişului  şi  SC  DUNIAG  EXCAVAȚII  SRL,  având  ca  obiect:
Execuţia  lucrărilor  de  construcţii-montaj,  aferente  obiectivului  de  investiţii ”Reţea  de
canalizare menajeră în comuna Valea Crişului, sat Valea Crişului, judeţul Covasna”, conform
anexei nr 1 la prezenta.

Art.2.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului, judeţul Covasna şi compartimentul financiar contabil.

Valea Crişului, la 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
    Secretar general al comunei

   PARA MAGOR-RÓBERT PANAITE ANA-DIANA
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