
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 19/2019      
Privind aprobarea Contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru

Dezvoltare Regională Centru pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului” 

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică ordinară din data de 26.02.2019, 
Analizând  proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Valea

Crişului prin care se arată oportunitatea aprobării contractului 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”

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; 
- Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții  comune privind Fondul european de dezvoltare
regională,  Fondul  social  european,  Fondul  de  coeziune,  Fondul  european  agricol  pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a
unor  dispoziții  generale  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regională,  Fondul  social
european,  Fondul  de  coeziune  și  Fondul  european  pentru  pescuit  și  afaceri  maritime  și  de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie  2013  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regională  și  dispozițiile  specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

- Ordinului  MDRAPFE  nr.  7004/2017  privind  aprobarea  Ghidului  solicitantului;
Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ
obligatoriu

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  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”, conform anexei nr.
1 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2 Se aprobă valoarea de investiție a proiectului  ”Modernizarea, extinderea și
dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”, după urmează:

Valoarea totală a proiectului: 8.187.437,72 lei
Valoarea finanțării nermabursabile acordate de AM/OI: 8.023.688,94 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 163.748,78 lei

Art.3. 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 26.02.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

            KISS KÁROLY                                                               PANAITE ANA-DIANA
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