
     ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                 
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 41/2022
Privind modificarea și completarea Programului anual al achiziţiilor publice

pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 08.06.2022,
Având  în  vedere  raportul  de  avizare  a  compartimentului  de  contabilitate  şi  avizul

secretarului general al comunei Valea Crişului,
În baza şi în executarea:

- Dispoziţiilor art 12 - 14 din H.G. 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, actualizată.

- Ordinului  A.N.A.P.  nr  281/2016  privind  stabilirea  formularelor  standard  ale
Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

- Dispoziţiilor art 58 alin (1), art 59 şi art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de
tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 11/2022 privind aprobarea

Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022
- 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

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 89/2021 privind  aprobarea
Contractului  de  achiziţie  publică  de  execuţie  pentru  proiectul  „Modernizare  sistem  de
iluminat public în comuna Valea Crişului, Judeţul Covasna“

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 38/2022 privind  aprobarea
depunerii Cererii de finanţare pentru proiectul ”Dezvoltarea sistemului de management local
prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Valea Crişului, judeţul
Covasna” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta C10 – Fondul Local

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 39/2022 privind  aprobarea
depunerii  Cererii  de  finanţare  pentru  proiectul  ”Modernizare  şi  reabilitare  termică  a
dispensarului sanitar veterinar sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”
prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta C10 – Fondul Local



 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”d”, art 139 şi art 196 alin (1)
lit  ”a” din  O.U.G nr  57/2019 privind Codul  Administrativ,  cu modificările  şi  completările
uletrioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 36 al Anexei nr 1 la  Programul anual al
achiziţiilor publice pentru anul 2022, astfel:

Realizarea lucrărilor de execuție (360.167,78 lei) – valoare actualizată: 359.865,60 lei
Utilaje,  echipamente  tehnologice  și  funcționale  care  necesită  montaj  (73.168  lei) –

valoare actualizată: 73.040 lei

Art. 2 Se aprobă completarea Programul anual al achiziţiilor publice pentru
anul 2022, după cum urmează:

Anexa nr 6 – Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor
infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Valea Crişului, judeţul Covasna

Anexa nr 7 - Modernizare şi reabilitare termică a dispensarului sanitar veterinar sat
Valea Crişului, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna

           Art.3.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează responsabilul de
achiziţii publice şi primarul comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.

Valea Crişului, la 08.06.2022

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             Secretar general al comunei
           KÖLTŐ Attila-Kázmér                                              PANAITE Ana-Diana


