
              ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 22/2020
privind aprobarea unor cheltuieli suplimentare pentru proiectul ”Construirea

clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
întrunit în şedinţa publică ordinară din data 05.03.2020,

analizând expunerea de motive a primarului  comunei  Valea Crişului  privind aprobarea
unor  cheltuieli suplimentare pentru realizarea proiectului ”Construirea clădirii grădiniţei
în sat Valea Crişului”, urmare a emiterii de către proiectantul lucrării  a Dispoziţiilor de
şantier  nr  1/29.04.2019,  nr  2/21.02.2020  şi  nr  3/27.02.2020  la  care  au  fost  anexate
evaluarea lucrărilor propuse a se realiza suplimentar.

având în vedere Raportul financiar-contabil, avizul secretarului general al comunei
Valea Crişului, precum şi avizele comisiilor de specialitate, întocmite în acest sens;

luând în considerare:
- dispoziţiile Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările
şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art 221 alin (1) lit ”f” din Legea nr 98/2016 privind privind achiziţiile publice,
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  33/2017  privind  aprobarea
Contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr  C0720EM00011671500359/12.07.2017
încheiat  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea  Investiţiilor  Rurale  pentru proiectul”Construirea
clădirii grădiniţei în sat Valea Crişului”
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  36/2018 privind  aprobarea
contractului de lucrări  şi desemnarea dirigintelui de şantier pentru obiectivul de investiţie
”Construirea clădirii grădiniţei în sat Valea Crişului”

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”d”, alin (7) lit ”n”, art. 139 alin (3) şi art.
196 alin (1) lit. a din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Valea Crişului a sumei de
29.339,41 lei (24.654,97 lei  fără TVA) în vederea acoperirii  cheltuielilor suplimentare
pentru proiectul ”Construirea clădirii grădiniţei în sat Valea Crişului”

Art.  2.  (1)  Suma  alocată  potrivit  art  1,  va  fi  utilizată  în  vederea  achiziţionării
lucrărilor/materialelor  prevăzute  în  Dispoziţiile  de  şantier  nr  1/29.04.2019,  nr
2/21.02.2020 şi nr 3/27.02.2020, după cum urmează:

- Mustăţi stâlpi 30x30,
- Folie anticondens,
- Ignifugare elemente lemnoase,
- Schimbări la scara de grupă pe lângă axa 11,
- Schimbări la uşi exterioare antifoc,



- Schimbări la lambriu.
(2)  Dispoziţiile  de  şantier  nr  1/29.04.2019,  nr  2/21.02.2020  şi  nr  3/27.02.2020

constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)  Constructorul  va  înainta  notă  de  comandă  suplimentară  pentru

lucrările/materialele prevăzute în Dispoziţiile de şantier nr 1/29.04.2019, nr 2/21.02.2020
şi nr 3/27.02.2020

Art.  3.  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul
comunei  Valea  Crişului  şi  Compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 05.03.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                          Secretar general al comunei 

ILYES GYULA     PANAITE ANA-DIANA
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