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     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 57/2022
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general

pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de apă potabilă și înființare
rețea de canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crișului”

precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la
bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 08.09.2022
Luând act de proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare 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:
-Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr.  61/2021  privind  aprobarea  Notei
Conceptuale  şi  a  Temei  de proiectare  pentru  obiectivul  de investiţii  ”Extindere  reţea de  apă
potabilă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crişului”
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr.68/2021 privind aprobarea depunerii
Cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de
investiţii ”Extindere reţea de apă potabilă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea
Calnic, comuna Valea Crişului”
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 67/2021 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate ”Extindere de apă potabilă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea
Calnic, comuna Valea Crişului”
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  100/2021  privind  aprobarea
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii  ”Extindere reţea de apă potabilă şi înfiinţare
reţea de canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crişului”

Ținând cont de:
- Certificatul de urbanism nr. 5/28.09.2021 eliberat in scopul construirii  ”Extindere reţea

de apă potabilă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea
Crişului”

- Autorizaţia de construire nr 170/04.08.2022 emisă de Consiliul Judeţean Covasna pentru
executarea lucrărilor de construire pentru ”Extindere reţea de apă potabilă şi înfiinţare reţea de
canalizare menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crişului”

-  Notificarea  Ministerului  Dezvoltării  Lucrărilor  Publice  şi  Administratiei
nr.84013/18.07.2022,  privind aprobarea finanţării  în cadrul programului ”Anghel Saligny” a
obiectivului  de  investiţii  ”Extindere  reţea  de  apă  potabilă  şi  înfiinţare  reţea  de  canalizare
menajeră în localitatea Calnic, comuna Valea Crişului”

În conformitate cu prevederile :



-  O.U.G.  nr.  95/2021  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de  investiţii  ”Anghel
Saligny”, cu modificările ulterioare, 

-O.M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  95/2021  pentru  aprobarea
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la
art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

-  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

-  Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (1),   alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d) şi lit.g), art. 139 alin. (1) şi art.
196  alin.  (1)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  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  indicatorii  tehnico-economici aferenţi  obiectivului  de  investiţii
”Extindere reţea de apă potabilă şi înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localitatea Calnic,
comuna Valea Crişului”,conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiţii ”Extindere reţea de
apă  potabilă  şi  înfiinţare  reţea  de  canalizare  menajeră  în  localitatea  Calnic,  comuna  Valea
Crişului” conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Valea Crişului a sumei de
324.433,80 lei reprezentând categoriile  de cheltuieli  finanţate  de la  bugetul  local  conform
prevederilor art. 4 alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei  de urgenţă  a  Guvernului  nr.95/2021 pentru aprobarea Programului  national  de
investiţii ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din
Ordonanţa de ugenţă a Guvernului nr.95/2021.

Art.4. Anexele  nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Valea Crişului, dl. KISGYÖRGY Sándor.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Covasna în vederea exercitării
controlului  de  legalitate,  dl.  primar al  comunei  Valea  Crişului,  compartimentului  financiar  -
contabil  din  cadrul  primăriei  comunei  Valea  Crişului,  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor
Publice  şi Administraţiei, precum se aduce la cunoştinţă publică prin afişare  la sediul primăriei
comunei Valea Crişului şi postare pe site-ul www.primariavaleacrisului.ro.

Valea Crişului, la 08.09.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

        VARGA Ottilia-Éva                    PANAITE Ana-Diana


