ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 15 /2017
Privind modificarea Programului de investiții pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 20.04.2017,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Crişului, raportul compartimentului
financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Valea Crişului, raportul de avizare al comisei
de specialitate, precum şi avizul secretarului comunei.
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 12/2017 privind aprobarea
bugetului general al comunei Valea Crişului pentru anul 2017.
- prevederile Legii nr 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.
- Prevederile art 45 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.
- Prevederile HGR nr 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice
În temeiul art 45 alin (2) lit a şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiții pe anul 2017 al comunei
Valea Crișului, în sensul schimbării denumirii obiectelor de investiții (cap 67.02) din
”1. PT Reabilitare Căminul Cultural Valea Crișului” și ”2. PT Reabilitare Căminul
Cultural Calnic”
în obiectivul ”Reabilitare și modernizare Cămine Culturale, comuna Valea
Crișului” (studiu de fezabilitate și alte studii) – conform anexei la prezenta
Art. 2. Se aprobă modificarea denumirii cheltuielilor asimilate investițiilor din
”Consultanță la căminele culturale” în ”Servicii de realizare a temei de proiectare,
consultanță și implementare proiect” – conform anexei la prezenta.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Valea Crișului și Compartimentul de contabilitate din cadrul Primăriei comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 20.04.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA
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