ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 25 /2017

Privind aprobarea implementării proiectului ”Reabilitare și modernizare
Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, comuna Valea Crișului,
județul Covasna”
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 09.06.2017
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,
Având în vedere:
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Submăsura 7.6
din cadrul programului PNDR – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
- Ghidul solicitantului pentru Submăsura 7.6. - Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Valea Crișului pentru anii 2008-2018,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 46/2009
-Ținând cont de prevederile:
-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- a 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
- art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
-art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată,
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d), art. 45 coroborat cu art. 115 alin.(1) lit.
b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului cu titlul ”Reabilitare și modernizare
Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic, comuna Valea Crișului,
județul Covasna”
Art. 2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei privind implementarea proiectului cu
titlul ”Reabilitare și modernizare Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și Calnic,
comuna Valea Crișului, județul Covasna” se justifică prin faptul că multe activități din

comunitatea noastră se desfășoară în cadrul Căminelor Culturale. Pe teritoriul administrativ
al comunei Valea Crișului, nu sunt disponibile multe spații în care locuitorii satelor să poată
desfășura activități sociale, culturale și educative, astfel încât prin reabilitarea și modernizarea
celor două imobile s-ar îmbunătăți calitatea serviciilor sociale.
Art. 3. (1) Lucrările aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală – PNDR, potrivit legii.
(2) Comuna Valea Crișului se angajează să asigure cofinanţarea proiectului, dacă este
cazul, respectiv finanţarea eventualelor cheltuieli neeligibile.
Art. 4. Comuna Valea Crișului se angajează să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de întreținere și/sau reparare a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăți.
Art. 5. Reabilitare și modernizare Cămine Culturale din localitatea Valea Crișului și
Calnic, comuna Valea Crișului, județul Covasna va fi benefică tuturor locuitorilor comunei și
va deservi un număr de 2307 locuitori, proiectul propus având următoarele caracteristici
tehnice:
Căminul Cultural din satul Valea Crișului:
Aria construită propusă
= 536 mp = 517 + 19 (C1+C2)
Aria desfăşurată propusă
= 594,4 mp = 575,5 + 19 (C1+C2)
Aria utilă propusă
= 429,5 mp = 416,5 + 13 (C1+C2)
Regim de înălțime (nemodificat) = D + P
Înălţime maximă la coamă
= 10,90 m (de la nivelul terenului)
Înălţime maximă la streașină
= 6 m (de la nivelul terenului)
Volum total spații interioare
= 1630,6 mc
P.O.T. propus
= 52,44%
C.U.T. propus
= 0,58
Total nivel demisol: 37.1 mp
Total nivel parter: 379,4 mp + 37 mp tip terasă, supr. de circulaţie exterioară acoperită
ARIA UTILĂ TOTALĂ C1: 416,5 mp şi 37 mp supr. de circulaţie exterioară acoperită
Corp 2 - Centrală termică - 13.0 mp
ARIA UTILĂ TOTALĂ C1 + C2 = 429,5 mp
Căminul Cultural din satul Calnic:
Aria construită propusă
= 349 mp = 330 + 19 (C1+C2)
Aria desfăşurată propusă
= 349 mp = 330 + 19 (C1+C2)
Aria utilă propusă
= 276,03 mp = 263,03 + 13 (C1+C2)
Regim de înălțime (nemodificat) = P
Înălţime maximă la coamă
= 10,15 m (de la nivelul terenului)
Înălţime maximă la streașină
= 5,95 m (de la nivelul terenului)
Volum total spații interioare
= 1131 mc
P.O.T. propus
= 33,6%
C.U.T. propus
= 0,33
ARIA UTILĂ TOTALĂ C1: 263,03 mp
Corp 2 - Centrală termică - 13.0 mp
ARIA UTILĂ TOTALĂ C1 + C2 = 276,03 mp
Art. 6. Se desemnează dl. Kisgyörgy Sándor, primarul Comunei Valea Crișului, în
calitate de reprezentant legal, pentru semnarea contractului de finanțare și pentru relația cu
AFIR în derularea programului.
Art. 7. Se aprobă Lista activităților sociale/culturale desfășurate în cadrul
Căminelor Culturale din satele Valea Crișului și Calnic în perioada mai 2016 – mai 2017,
conform anexei la prezenta.

Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
Comunei Valea Crișului.
Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și
se comunică Instituției Prefectului Județul Covasna și Primarului Comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 09.06.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VARGA OTTILIA-ÉVA
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