
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 15/2022      
Privind aprobarea Actului adițional nr 2 la Contractului de finanțare încheiat cu

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru proiectul ”Amenajare
Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică extraordinară din data de 28.02.2022, 
Analizând  proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Valea

Crişului prin  care  se  arată  oportunitatea  aprobării  Actului  adiţional  nr  2  la  Contractul  de
finanţare  nr  3940/20.06.2018 încheiat  cu  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei
Publice pentru proiectul ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul
Covasna”

Văzând rapoartele de specialitate ale compartimentului contabilitate şi avizul secretarului
general al Comunei Valea Crişului;

Având în vedere prevederile:
- Legii  nr.  273/2006 privind finanţele  publice  locale,  cu modificările  şi  completările
ulterioare; 
- O.G.  nr 6/2017 pentru modificarea şi  completarea unor acte  normative,  precum şi
pentru  stabilirea  unor  măsuri  privind  realizarea  investiţiilor  finanţate  din  fonduri  publice,
precum şi  art.  7  alin  (1)  din  O.U.G.  nr  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de
dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
- Contractului  de  finanţare  nr  3940/20.06.2018 încheiat  cu  Ministerul  Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei  Publice pentru proiectul ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului,
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Valea Crişului nr 38/2018.
- Hotărârii  Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 75/2021 privind  aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici, actualizati pentru obiectivul de investiţii ”Amenajare Primărie,
sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”
- Hotărârii  Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 76/2021 privind  aprobarea
Actului aditional nr 1 la Contractul de achiziţie publică de proiectare şi execuţie pentru proiectul
”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”, modificată
prin Hotărârea Consiliului Local nr 93/2021.

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  Actul  adițional  nr  2  la Contractul  de  finanțare  nr
3940/20.06.2018 încheiat  cu  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice
pentru  proiectul  ”Amenajare  Primărie,  sat  Valea  Crişului,  comuna  Valea  Crişului,  judeţul
Covasna”conform anexei nr. 1 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează  Primarul Comunei
Valea  Crişului şi  compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Valea
Crişului.

Valea Crişului, la 28.02.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
              Secretar general al comunei

       KÖLTŐ Zsombor                                                               PANAITE Ana-Diana  

2


	HOTĂRÂREA NR. 15/2022

