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HOTĂRÂREA NR 90 /2021
Privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Refacere

drumuri, poduri și podețe afectate de inundațiile din iulie 2020”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 22.12.2021
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,

Având în vedere:
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  41/2021  privind  aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I)   pentru obiectivul de investiţii
”Refacere drumuri, poduri şi podeţe afectate de inundaţiile din iulie 2020”
- Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţii ”Refacere drumuri, poduri şi podeţe afectate de
inundaţiile din iulie 2020” realizat de SC Infra Design Office SRL, Braşov.

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,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. -  Se aprobă  Proiectul tehnic şi a detaliile de execuţie, elaborate de SC  Infra
Design Office  SRL,  Braşov  pentru  realizarea  obiectivului  de  investiţii ”Refacere drumuri,
poduri  și  podețe  afectate  de  inundațiile  din  iulie  2020”, conform  anexei  nr  1  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 22.12.2021
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