
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 30 /2021
Privind aprobarea modificării Proiectului tehnic pentru obiectivul de

investiții ”Amenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului,
județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 31.03.2021
Luând act de proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului comunei Valea

Crişului, în calitatea sa de iniţiator, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea Crişului,

Ţinând seama de prevederile:
- H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
- Contractul de finanţare nr 3940/20.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale

şi Administraţiei Publice, aprobat prin HCL nr 38/2018
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  45/2019  privind  aprobarea

contractului  de proiectare  şi  execuţie lucrări  precum şi  a Devizului  general  actualizat  pentru
obiectivul de investiţii  ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul
Covasna”

- Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie realizate de SC Expert Bau SRL Sf Gheorghe
pentru  realizarea  obiectivului  de  investiţii  ”Amenajare  Primărie,  sat  Valea  Crişului,  comuna
Valea Crişului, judeţul Covasna”

- Dispoziţia  de  şantier  nr  1  realizată  în  faza  de  asistenţă  tehnică  pe  parcursul
execuţiei lucrărilor de SC Expert Bau SRL Sf Gheorghe pentru realizarea obiectivului de investiţii
”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  52/2020  privind
aprobarea  Proiectului  tehnic  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Amenajare  Primărie,  sat  Valea
Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

Având în vedere prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă modificarea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, elaborate
de SC Expert Bau SRL, Sf Gheorghe  pentru realizarea obiectivului de investiţii  ”Amenajare
Primărie,  sat  Valea  Crișului,  comuna  Valea  Crișului,  județul  Covasna”,  conform
Dispoziţiei de şantier nr 1, anexă la prezenta.



Art. 2 Orice cheltuieli impuse pentru realizarea obiectivului prevăzut la art.1,  precum şi
cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru  acesta  se  suportă  din  fonduri  europene
nerambursabile, bugetul de stat, venituri proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei
Valea Crişului.

Valea Crişului, la 31.03.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

     VARGA OTTILIA-ÉVA                   PANAITE ANA-DIANA


