
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 6/2021
Privind aprobarea Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu Administrația
Fondului pentru Mediu pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare sistem

de iluminat public în comuna Valea Crișului, Județul Covasna “

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 28.01.2021
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:
- Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare; 
- art.  8  şi  9  din  Carta  europeană a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legea  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,*republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare
- Ordinul Ministerului Mediului,  Apelor şi Pădurilor nr 1162/2020  pentru aprobarea

Ghidului de finanţare a Programului  privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 38/2020 privind aprobarea
indicatorilor  tehnico  -  economici  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Modernizare  sistem  de
iluminat public în comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 39/2020 privind participarea
Comunei Valea Crişului  în cadrul Programului de finanţare pentru înlocuirea corpurilor de
iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED finanţat de
Ministerul  Mediului,  Apelor  şi  Pădurilor,  completată  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr
45/2020

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  Contractul de finanţare nerambursabilă  nr 114/IGES/31.12.2020
încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu pentru realizarea obiectivului de investiţii
„Modernizare sistem de iluminat public în comuna Valea Crişului, Judeţul Covasna “

Art. 2 Se aprobă valoarea de investiţie a proiectului „Modernizare sistem de iluminat
public în comuna Valea Crişului, Judeţul Covasna “, după urmează:

a) Valoare totală  a  proiectului  (cheltuieli  eligibile  şi  neeligibile) cu  TVA:
499.753,63 lei

b) Valoarea finanțării nerambursabile: 492.723,05 lei, reprezentând 87,94% din
valoarea cheltuielilor eligibile

c) Contribuția proprie:  67.571,53 lei, reprezentând 12,06% din valoarea cheltuielilor
eligibile

d) Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de 33.667,85 lei

Art.3.  - Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Covasna şi
se  aduce  la  cunoştinţă  publică  prin  afişarea  la  sediul  primăriei,  precum  şi  pe  pagina  de
internet www.primariavaleacrisului.ro. 

Valea Crişului, la 28.01.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
                   Secretar general al comunei

     VARGA OTTILIA-ÉVA                               PANAITE ANA-DIANA


