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        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 75 /2021
Privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici, actualizati 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 14.10.2021
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,

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.

- Actul  adiţional  nr  1  la  Contractului  de  finanţare  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 19/2021.

- Adresa  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi  Administraţiei  nr.  102902/
27.08.2021 referitoare  la  posibilitatea  suplimentării  cu  sume  de  la  bugetul  de  stat,  pentru
beneficiarii PNDL etapa a II-a, în vederea finalizării obiectivelor de investiţii pentru care sumele
alocate nu sunt suficiente

- art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- art.3  şi  art.4  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  şi completările
ulterioare  

- art.34  alin.(2)  şi  art.44  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare

- art.10 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 89/2015 

- art.12 din Anexa nr.3 la Ordinului nr.1851/2013 aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările ulterioare,

- art.5  alin.(1)  lit.b)  coroborat  cu  art.9  din  Hotărârea  Guvernului  nr.907/2016  privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare  



- art.1  alin.(2)  lit.b),  art.7  alin.(2)  lit.d)  şi  art.18  alin.(3)  din  Instrucţiunea  A.N.A.P.
nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, cu modificările
şi completările ulterioare

- art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri
pentru derularea Programului nţional  de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea
art,IV  alin.(1)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.6/2017  pentru  modificarea  şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea
investiţiilor finanţate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(2) lit.g) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  şi completările
ulterioare

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.  1. (1)  Se aprobă  indicatorii  tehnico-economici  actualizaţi  pentru  obiectivul  de
investiţii  ”Amenajare  Primărie,  sat  Valea  Crişului,  comuna  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna”
conform devizului general prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel : 

a) Indicatori tehnici: 
Suprafaţa desfăşurată: 957,94 mp

       Suprafaţa utilă: 713,38 mp

b) Indicatori economici:
Valoarea totală a investiţie cu TVA: 1.229.818,25 lei cu TVA
Valoare eligibila cu TVA : 920.400,58 lei
Valoare neeligibila cu TVA : 309.417,67 lei

 (2) Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 precum
şi cheltuielile de întreţinere şi/sau reparare se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.

Art.2.  Se aprobă  asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Amenajare  Primărie,
sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna” cu suma de 309.417,67 lei, pentru
plata unor cheltuieli  care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli  pentru
obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate / documentaţiile de avizare a lucrărilor
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea
procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane,
cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Valea Crişului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 14.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

        ÖRDÖG Róbert                                PANAITE Ana-Diana


