ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 36/2018
privind aprobarea contractului de lucrări
şi desemnarea dirigintelui de şantier pentru obiectivul de investiţie
”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 12.07.2018,
Având în vedere:
- Contractul de finanțare nr C0720EM00011671500359/12.07.2017 pentru acordarea de
sprijin nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală aferent
proiectului ”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului” încheiat cu Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale – România aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Valea Crișului nr 33/2018.
- Raportul procedurii nr 4007/21.06.2018 încheiat la finalizarea procedurii de achiziție
publică
- Fișa navetă de avizare AFIR nr 11385/2018 comunicată Comunei Valea Crișului pentru
achiziția de lucrări de construcții și instalații.
- Contractul de lucrări nr 4076/26.06.2018 încheiat cu SC ZOLDUT SRL, având în
vedere finalizarea procedurii de achiziție publicp, procedură simplificată,
- Contractul de de prestări servicii nr 4133/28.06.2018 încheiat cu dirigintele de șantier
dl Bortnyik Iosif Csaba,
Văzând rapoartele de avizare a compartimentului contabilitate şi avizul secretarului
Comunei Valea Crişului,
În baza prevederilor:
- Legii nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- HGR nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
În temeiul art.36 alin. (9, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă contractul de achizitie publică de lucrări nr 4076/26.06.2018
încheiat între Comuna Valea Crișului și SC ZOLDUT SRL, având ca obiect ”Execuție lucrări de
construcții grădiniță în localitatea Valea Crişului în cadrul proiectului Construirea clădirii
grădiniței în sat Valea Crișului”, conform anexei nr 1 la prezenta.
Art. 2 Se aprobă contractul de achiziție publică de servicii încheiat între
Comuna Valea Crişului şi PFA Bortnyik Iosif Csaba – Persoană Fizică Autorizată având ca
obiect servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginte de şantier pentru investitia
”Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”, conform anexei nr 2 la prezenta.

Art.3. Se desemnează Dl. BORTNYIK Iosif Csaba ca diriginte de şantier pentru
obiectivul de investiţie Construirea clădirii grădiniței în sat Valea Crișului”
Art.4. Anexele nr. 1 și nr 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Primar
al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna şi persoana desemnată la art. 3.
Valea Crişului, la 12.07.2018
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