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        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 3 /2018
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Amenajare teren sport

în comuna Valea Crișului, sat Calnic”

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 05.01.2018
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 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

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

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art.  36  alin.  (2)  lit.  b)  și  d)  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G.  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
Analizând  indicatorii  tehnico-economici  din Studiul  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de
investiții  ”Amenajare  teren  sport  în  comuna  Valea  Crișului,  sat  Calnic” elaborat  de  SC
Proiectare și Construcții Sigma SRL, Sf Gheorghe.
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. 63 alin.(1) lit.c), precum şi

pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren
sport în comuna Valea Crișului, sat Calnic” elaborat de SC Proiectare și Construcții Sigma
SRL, Sf Gheorghe conform anexei la prezenta.

Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului ”Amenajare teren sport în
comuna Valea Crișului, sat Calnic” după cum urmează:

- valoarea totală a investiţiei – 362.377,94 lei fără TVA (430,104,01 lei, inclusiv TVA)
- construcții-montaj (C+M) – 282.140,81 lei fără TVA (335.747,56 lei, inclusiv TVA)

Art. 3 Orice cheltuieli  impuse pentru realizarea obiectivului  prevăzut la art.1,  precum şi
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 05.01.2018
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