
              ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 88/2021
privind aprobarea unor cheltuieli suplimentare pentru proiectul ”Amenajare

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

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
întrunit în şedinţa publică ordinară din data 25.11.2021,

analizând expunerea de motive a primarului  comunei  Valea Crişului  privind aprobarea
unor cheltuieli suplimentare pentru realizarea proiectului ”Amenajare Primărie, sat Valea
Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna” urmare a emiterii de către proiectantul
lucrării  a Dispoziţiilor de şantier aprobate prin Hotărârile  Consiliului  Local  al comunei
Valea Crişului nr 30/2021 şi nr 45/2021.

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 52/2020 privind  aprobarea
Proiectului tehnic  pentru obiectivul de investiţii  ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului,
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

- 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” modificat conform Dispoziţiei de şantier nr 1 -
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 30/2021  

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, cu modificările şi
completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Valea Crişului a sumei de
84.484,80 lei (70.995,63 lei fără TVA) în vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare



pentru proiectul  ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul
Covasna”.

Art.  2.  Suma  alocată  potrivit  art  1,  va  fi  utilizată  în  vederea  realizării  lucrărilor
prevăzute în Centralizatorul - anexa nr 1 la prezenta.

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 25.11.2021
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