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HOTĂRÂREA NR 55/2022
Privind aprobarea actualizării indicatorilor economici pentru obiectivul de
investiții ”Reabilitare și modernizare cămine culturale din localitatea Valea

Crișului și Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna” , încheiat cu Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 10.08.2022
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 comunei Valea Crişului,

Ţinând seama de prevederile:
- art.  8  şi  9  din  Carta  europeană a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 39/2018 privind aprobarea

Contractului de finanţare nerambursabilă  încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale  pentru proiectul  ”Reabilitare  şi  modernizare  cămine culturale  din localitatea Valea
Crişului şi Calnic, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”

- Hotărârii Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 45/2022 privind aprobarea
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi modernizare cămine culturale
din localitatea Valea Crişului şi Calnic, comuna Valea Crişului, judeţul Covasna”, reactualizat

- Contractul de finanţare  nr  C0760CM00031771500333/04.07.2018  pentru acordarea
de sprijin nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală  aferent
proiectului  ”Reabilitare  şi  modernizare  cămine  culturale  din  localitatea  Valea  Crişului  şi
Calnic,  comuna  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna” încheiat  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea
Investiţiilor Rurale – România

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. (1)  Se aprobă  actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de
investiţii  ”Reabilitare  și  modernizare  cămine  culturale  din  localitatea  Valea



Crișului  și  Calnic,  comuna  Valea  Crișului,  județul  Covasna”,  conform  Devizelor
generale anexă la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii economici actualizaţi, după cum urmează:
- valoarea totală a investiţiei 3.075.918,27 lei fără TVA (3.653.139,83 lei, inclusiv TVA),

din care:
- valoare eligibilă: 2.237.973,57 lei
- valoare neeligibilă: 1.325.166.26 lei

Art.2.  Modificările  indicatorilor  economici  aprobaţi  conform  art  1,  nu  modifică
numărul  persoanelor  deservite,  respectiv  1670  locuitori,  precum  şi  agenţii  economici  ai
comunei/satului Valea Crişului, care au sediul/punctul de lucru în satul Valea Crişului.

Art. 3 Orice cheltuieli impuse pentru realizarea obiectivului prevăzut la art.1, precum
penalităţile de întârziere, cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din
fonduri europene nerambursabile, bugetul de stat, venituri proprii ale bugetului local şi/sau
împrumuturi.

Art.  4 -  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 10.08.2022
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