
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 89/2021
privind aprobarea Contractului de achiziție publică de execuție pentru proiectul

„Modernizare sistem de iluminat public în comuna Valea Crișului, Județul Covasna“

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

Având în vedere:
- 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 “ aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 6/2021

- Procesul  verbal  nr  7214/18.11.2021  încheiat  cu  ocazia  analizării  ofertelor  depuse  în
cadrul  anunţului  publicitar  iniţiat  în  SEAP  –  cu  nr  ADV1251470/02.11.2021  în  vederea
achiziţionării  Execuţiei  lucrărilor  aferente  obiectivului  de  investiţii  ”Modernizare  sistem  de
iluminat public în comuna Valea Crişului”

- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  31/2021  privind  aprobarea
Proiectului  tehnic  pentru  obiectivul  de  investiţii  ”Modernizare  sistem de iluminat  public  în
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

Văzând  rapoartele  de  avizare  a  compartimentului  contabilitate  şi  avizul  secretarului
general al Comunei Valea Crişului,

În baza prevederilor:
- Legii nr 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
-  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 şi completările ulterioare,

În temeiul art 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”a”, art 139 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 Contractul  de  achiziție  publică  execuție  lucrări  nr
7458/03.12.2021 încheiat între Comuna Valea Crişului şi  IL PALAZZO SRL, având ca obiect
execuţia  de  lucrări  în  cadrul  proiectului  ”Modernizare  sistem de  iluminat  public  în
comuna Valea Crișului”  conform anexei nr 1 la prezenta.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de
contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Valea  Crişului  şi
domnul Primar al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.

Valea Crişului, la 22.12.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ



                 Secretar general al comunei
       ÖRDÖG Róbert PANAITE Ana-Diana
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