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     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 85/2021   
Privind actualizarea prețului secțiunii Dotări din cadrul obiectivului de investiții

”Construirea clădirii grădiniței, sat Valea Crișului”

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  data de 25.11.2021,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului privind necesitatea actualizării prețului secțiunii Dotări din cadrul obiectivului de investiții
”Construirea clădirii grădiniței, sat Valea Crișului”

Având în vedere prevederile:
- Art 120 alin (1) și art 121 alin (2) din Constituția României, republicată,
- Art  129  alin  (2)  lit  ”b”și  alin  (4)  lit  ”d”  și  ”g” din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  28/27.05.2016  privind

implementarea proiectului „Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  33/2017  privind  aprobarea

Contractului  de  finanțare  nerambursabilă  nr  C0720EM00011671500359/12.07.2017  încheiat  cu
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul”Construirea clădirii  grădiniței în
sat Valea Crișului”

- Dispozițiile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare,

- dispozițiile art 9 alin (1) din Legea nr 98/2016 privind privind achizițiile publice, actualizată,
cu modificările și completările ulterioare,

- Anunțurile  de  publicitate  afișate  pe  SEAP  afișate  la  datele  de  19.01.2021,  08.02.2021,
05.03.2021,  02.06.2021  și  02.11.2021,  în  urma  cărora  nu  s-au  achiziționat  dotările  aferente
”Echipament pentru teren de joacă”, nefiind depuse oferte de preț.

- Capitolul III, Secțiunea 1 din HGR nr 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  53/2021  privind  actualizarea
prețului  secțiunii  Dotări  din cadrul obiectivului  de investiții  ”Construirea clădirii  grădiniței,  sat
Valea Crișului”
           În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și alin (3) lit ”g”, art. 196 și art. 208 din Ordonanța de
Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:



Art. 1 Se aprobă actualizarea prețului secțiunii Dotări din cadrul obiectivului de investiții
”Construirea  clădirii  grădiniței,  sat  Valea  Crișului”,  majorându-se  cu  un  procent  de  10%,
următoarele categorii de dotări:

Echipament pentru teren de joacă -  preț estimat actualizat prin Hotărârea Consiliului Local
al comunei Valea Crișului nr 53/2021 – 27.854,50 lei (fără TVA) – preț actualizat – 30.639,95
lei (fără TVA).

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 2.785,45 lei (fără TVA) rezultată urmare a majorării cu
10% a prețului Dotărilor, conform art 1, din bugetul local al comunei Valea Crișului.

Art.  3 Cu ducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se însărcinează  primarul  comunei
Valea Crișului și compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Valea Crișului.

Valea Crişului, la 25.11.2021

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei

               ÖRDÖG Róbert                                                             PANAITE Ana-Diana


