
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 45/2019
privind aprobarea contractului de proiectare și execuție lucrări precum și a

Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare
Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică extraordinară din data de 08.08.2019, 

Având în vedere:
- Contractul  de  finanţare  nr  3940/20.06.2018 încheiat  cu  Ministerul  Dezvoltării

Regionale şi Administraţiei Publice pentru proiectul ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului,
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Valea Crişului nr 38/2018.

- Raportul procedurii nr 4889/02.07.2019 încheiat la finalizarea procedurii de achiziţie
publică

- Contractul  de  proiectare  şi  execuţie  lucrări  nr  4974/05.07.2019,  având  în  vedere
finalizarea procedurii de achiziţie publică, procedură simplificată,

Văzând rapoartele  de avizare  a compartimentului  contabilitate  şi  avizul  secretarului
general al 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, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”a” şi art 196 alin (1) lit ”a” din O.U.G nr
57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă contractul  de achiziție  publică de proiectare și  execuție
lucrări  nr 4974/05.07.2019 încheiat între Comuna Valea Crişului şi SC CON-ART SRL în
asociere cu SC HUNWAY SRL, având ca obiect proiectarea tehnică şi execuţia de lucrări  în
cadrul proiectului  ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului,  comuna Valea Crişului,  judeţul
Covasna” conform anexei nr 1 la prezenta.

Art. 2 (1) Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul  de investiţii
”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna” conform
anexei nr 1 la prezenta.

(2) Se  aprobă  valoarea  investiţiei  actualizată  pentru  obiectivul  ”Amenajare
Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”, după cum urmează:

Total proiect: 1.229.818,25 lei (inclusiv TVA)



Valoarea alocată prin Contractul  de finanţare nr  3940/20.06.2018:  643.938,75 lei
(inclusiv TVA)

Valoarea  cheltuielilor  care  nu  se  finanţează  de  la  bugetul  de  stat  prin  Programul
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) - 585.879,50 lei (inclusiv TVA)

(3)  Comuna  Valea  Crişului  se  angajează  să  asigure  cofinanţarea  proiectului,
dacă este cazul, respectiv finanţarea eventualelor cheltuieli neeligibile.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului şi
domnul Primar al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.

Valea Crişului, la 08.08.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
       Secretar general

    VARGA OTTILIA-ÉVA PANAITE ANA-DIANA
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