ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 75 /2018

Privind aprobarea implementării proiectului ”Achiziționare buldoexcavator în
comuna Valea Crișului, județul Covasna”
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică extraordinară din data de 28.11.2018
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:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- ținând seama de prevederile art 43 alin (4) din Legea nr 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize: avizul
secretarului
Luând act de:
a)
Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr 6853/22.11.2018, prin care susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b)
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr 6855/22.11.2018, prin care se motivează în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității,
c)
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiției publice de interes local,
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 „Achiziționare buldoexcavator în
comuna Valea Crișului, județul Covasna”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. Necesitatea și oportunitatea investiției, se justifică prin faptul că pe domeniul
public al comunei Valea Crișului se află o mare rețea mare de drumuri și străzi comunale
precum și drumuri forestiere, care necesită întrețineri și reparații curente pe toată perioada
anului, respectiv deszăpezire în perioada de iarnă, ceea ce implică achiziția unui
buldoexcavator, demers imperios necesar dat fiind specificul activității. În vederea îndeplinirii
atribuțiilor specifice, a fost înființată prin HCL nr 72/2018 o funcție contractuală de șofer în
cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Crișului, a cărui regulament de organizare şi funcţionare a fost
aprobat prin HCL nr 74/2018, astfel că în cadrul acestui compartiment a fost prevăzut
personalul aferent desfășurării activităților de întreținere și deszăpezire a drumurilor din raza
administrativă a comunei.
Art. 3. 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.
Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului sunt prevăzuți în anexă, care este
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă contribuția proprie în Proiect a U.A.T. Valea Crișului, reprezentând
contribuția de 11% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 10.050 euro (valoare fără
TVA), precum și a tuturor cheltuielilor neeligibile.
Art. 7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, dl
KISGYÖRGY Sándor în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau
administratorul public al comunei.
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 28.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KARÁCSONY LÁSZLÓ
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