
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 54/2022   
Privind rezilierea Contractului de proiectare și execuție lucrări nr 5577/08.10.2020
pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea

Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna”

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din  data de 10.08.2022,
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de primarul comunei Valea

Crişului  privind  necesitatea  rezilierii  Contractului  de  proiectare  și  execuție  lucrări  nr
5577/08.10.2020  pentru  proiectul  ”Reabilitare  și  modernizare  cămine  culturale  din  localitatea
Valea Crișului și Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna”

Având în vedere:
- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crișului  nr  18/2021  privind  aprobarea

Contractului  de  achiziție  publică  de  proiectare  și  execuție  pentru  proiectul  ”Reabilitare  și
modernizare  cămine  culturale  din  localitatea  Valea  Crișului  și  Calnic,  Comuna  Valea  Crișului,
Județul Covasna”

- Dispozițiile  art  11.4  din  Contractul  de  proiectare  și  execuție  lucrări  nr  5577/08.10.2020
pentru  proiectul  ”Reabilitare  și  modernizare  cămine  culturale  din  localitatea  Valea  Crișului  și
Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna”

- Notificarea  de  reziliere  nr  4555/20.07.2022,  precum și  adresa  Primăriei  comunei  Valea
Crișului nr 4796/04.08.2022.

- Adresa  Asocierii  SC Hunway SRL și  SC Con Art  SRL  nr  205/21.07.2022 înregistrată  la
Primăria comunei Valea Crișului sub nr 4586/21.07.2022.

- Actul  aditional  nr  5/2022  la  Contractul  de  finanțare  aferent  proiectului  ”Reabilitare  și
modernizare  cămine  culturale  din  localitatea  Valea  Crișului  și  Calnic,  comuna  Valea  Crișului,
județul Covasna” , încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 44/2022 prin care a fost aprobat
termenul de implementare a proiectului până la data de 04.04.2022,

- Ordinul  de  începere  al  lucrărilor  nr  3662/31.05.2022,  comunicat  către  Asocierea  SC
Hunway SRL și SC Con Art SRL, neexecutat până în prezent.

           În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) lit ”c” și alin (6), art. 139 și art. 196 din Ordonanța de
Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se  aprobă  rezilierea Contractului  de  achiziție  publică  de  proiectare  și
execuție lucrări nr 5577/08.10.2020 încheiat între Comuna Valea Crișului și Asocierea dintre



SC HUNWAY SRL și SC CON-ART SRL, având ca obiect proiectarea tehnică și execuția de lucrări
în cadrul proiectului  ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea Crișului și
Calnic, Comuna Valea Crișului, Județul Covasna”.

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

Valea Crişului, la 10.08.2022

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei

          VARGA Ottilia-Éva                                                         PANAITE Ana-Diana


