ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 28 /2016

Privind implementarea proiectului „Construirea clădirii grădiniței în sat Valea
Crișului”
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 27.05.2016
În temeiul art 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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:
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
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;
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal precum și pentru respectarea altor prevederi
legale, conform art. 291 nivelul cotei taxei pe valoarea adăugată este de 20% începând cu data
de 01.01.2016
Analizând indicatorii tehnico-economici precum și Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul „Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” elaborat de SC ATELIER A2
SRL, Miercurea Ciuc
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 implementarea proiectului „CONSTRUIREA CLĂDIRII
GRĂDINIȚEI ÎN SAT VALEA CRIȘULUI”, elaborat de PLANIFICATIO DEZVOLTARE
SI ENERGIE S.R.L., Miercurea Ciuc, denumit în continuare Proiectul, având următoarele date
financiare:
(1) Valoare totală fără TVA în lei: 2.269.301,18
(2) Valoare totală CU TVA în lei: 2.718.901,30

(3) Valoare totală CU TVA în euro: 601.393,80
(4) Valoare C+M fără TVA în lei: 1.886.420,40
(5)Valoare C+M fără TVA în euro: 417.257,33
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
(1) Total cheltuieli eligibile: 499.861 euro
(2) Total cheltuieli neeligibile: 101.533 euro, din care: 99.447 euro este valoarea
TVA-ului și 2.086 euro este cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – Comuna Valea
Crișului se angajeaza ca va asigura cofinantarea necesare.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este
parte integrantă din prezenta hotărâre:
(1) Anexa nr. 1: Documentatia tehnico-economica (SF), elaborat de SC ATELIER A2
SRL, Miercurea Ciuc
(2) Nr. Locuitori deserviti direct (populatia anteprescolara si prescolara) conform
INS si conform SF: 75 copii, care reprezintă populaţia preşcolară (conform INS, 2014), 60
copii preşcolari (conform SF).
(3) Caracteristicile principale ale construcţiilor:
Date funcţiunea: Grădiniță cu program prelungit
Regim de înălţime:
S+P+M
HMAX. CORNIŞĂ (STREAŞINĂ) = 3.86 / 3.10 / 5.10 / 3.36 / 3.42 m
HMAX. COAMĂ
= 6.92 / 7.9 m
VOLUM
= aprox. 3 100 mc
Art. 5. - Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei
(1) Nr. Locuitori comune conform recensamantul din 2011: populaţia stabilă de
2.307 persoane.
(2) Potential de dezvoltare socio-economica conform studiului de fundamentare
PNDR: IC Potenţial socio-economic a comunei Valea Crișului este de 0,4883
(3) În comuna Valea Crișului clădirea grădiniței este într-o stare degradată, iar
clădirea grădiniţei nu corespunde normativelor. Fiind vorba de o instituție importantă din
punct de vedere a educației, și conform expertizei, este strict necesară demolarea clădirii și
crearea unui spațiu modern pentru a deservi mai multe persoane, faţă de situaţia actuală.
Conform documentaţiei tehnico-economice comuna ar putea să aibă o clădire cu o funcţionare
modernă, oferind servicii de calitate pentru locuitorii deserviţi direct, astfel contribuind la
îmbunătăţirea calităţii ai infrastructurii educaţionale. În strategia de dezvoltare a comunei
Valea Crișului pentru perioada de 2014-2020, localitatea excelează dezvoltarea serviciilor de
bază, unde poate fi inclusă investiţia prezentă.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla
sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 7 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului.
Valea Crişului, la 27.05.2016
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