
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 39/2022
Privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul ”Modernizare și

reabilitare termică a dispensarului sanitar veterinar sat Valea Crișului, comuna
Valea Crișului, județul Covasna” prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C10 – Fondul Local

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 27.05.2022.
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, 

Având în vedere:
- prevederile Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat de către Comisia Europeană la
data de 27.09.2021 şi de către Consiliul Uniunii Europene la data de 28.10.2021;
-  O.U.G nr  124/2021  privind  stabilirea  cadrului  instituţional  şi  financiar  pentru  gestionarea
fondurilor europene alocate  României  prin Mecanismul  de redresare  şi  rezilienţă,  precum şi
pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile  în cadrul Mecanismului de
redresare şi rezilienţă.
-  H.G.R.  nr  209/2022  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  124/2021  privind stabilirea  cadrului  instituţional  şi
financiar  pentru  gestionarea  fondurilor  europene  alocate  României  prin  Mecanismul  de
redresare  şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare
şi  rezilienţă  necesar  României  pentru  accesarea  de  fonduri  externe  rambursabile  şi
nerambursabile  în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
-  Ghidul solicitantului  pentru  Planul Naţional  de Redresare şi  Rezilienţă Componenta C10 –
Fondul  Local,  obiectiv  specific  I.3  –  Reabilitare  moderată  a  clădirilor  publice  pentru  a
îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale.

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”d”, art 139 alin (1) 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 depunerea Cererii  de finanţare  pentru proiectul  ”Modernizare și
reabilitare termică a dispensarului sanitar veterinar sat Valea Crișului,  comuna
Valea  Crișului,  județul  Covasna”  prin  Planul  Naţional  de  Redresare  şi  Rezilienţă
Componenta C10 – Fondul Local, Obiectiv specific I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice
pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ-teritoriale. 

Art.  2.  Se  aprobă  Nota  de  fundamentare aferente  Cererii  de  finanţare  pentru
proiectul  ”Modernizare  şi  reabilitare  termică  a  dispensarului  sanitar  veterinar  sat  Valea  Crişului,
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”, conform Anexei nr 1 la prezenta.

Art. 3. Se aprobă Devizul general al proiectului ”Modernizare şi reabilitare termică a
dispensarului  sanitar  veterinar  sat  Valea  Crişului,  comuna  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna”,
cuprinzând cheltuielile eligibile/neeligibile, conform Anexei nr 2 la prezenta.
 

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării
proiectului ”Modernizare  şi  reabilitare  termică  a  dispensarului  sanitar  veterinar  sat  Valea
Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”, se vor asigura din bugetul local al Comunei
Valea Crişului.

Art.5 Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei ”Modernizare şi reabilitare termică a
dispensarului  sanitar  veterinar  sat  Valea  Crişului,  comuna  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna”,
conform Anexei nr 3 la prezenta.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei
Valea Crişului.

Valea Crişului, la 27.05.2022
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