
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 65/2021
privind aprobarea Actului aditional nr 1 la Contractul de achiziție publică de

proiectare și execuție pentru proiectul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Şcolii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crișului”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică extraordinară din data de 07.10.2021, 

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 23/2021 privind aprobarea

Contractului  de achiziţie publică de proiectare şi execuţie lucrări nr 255/12.01.2021 încheiat
între  Comuna Valea Crişului  şi  Asocierea dintre SC HUNWAY SRL şi  SC CON-ART SRL,
având ca obiect proiectarea tehnică şi execuţia de lucrări în cadrul proiectului ”Modernizarea,
extinderea şi dotarea Școlii Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crişului”

- Contractul  de  finanţare  nr  3811/21.02.2019  încheiat  cu  Agenţia  pentru  Dezvoltare
Regională Centru pentru  obiectivul  ”Modernizarea,  extinderea şi dotarea Școlii  Gimnaziale
”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crişului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Valea Crişului nr 19/2019,

- Adresele  Asocierii dintre SC HUNWAY SRL şi SC CON-ART SRL nr 140/20.09.2021
înregistrată  la  Primăria  Comunei  Valea  Crişului  sub  nr  5855/20.09.2021,  adresa  nr
148/29.09.2021,  înregistrată  la  Primăria  Comunei  Valea Crişului  sub nr 6212/04.10.2021,
precum  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Csak  Laszlo  şi  înregistrat  sub  nr
6100/28.09.2021.

Văzând rapoartele de avizare a compartimentului  contabilitate şi  avizul  secretarului
general al Comunei Valea Crişului,

În baza prevederilor:
- Legii nr 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinului MDLPA nr 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în
aplicare a O.G. nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea
preţurilor  aferente  materialelor  de  construcţii  pentru  contractele  de  achiziţie
publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-
2020.
- art 5 din OG nr 15/2021 privind privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
- Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul  art 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”a” , art 139 şi art 196 alin (1) lit ”a” din
O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă Actul adițional nr 1 la Contractul de achiziție publică de
proiectare și execuție lucrări nr 255/12.01.2021 încheiat între Comuna Valea Crişului şi



Asocierea dintre SC HUNWAY SRL şi SC CON-ART SRL, având ca obiect proiectarea tehnică
şi  execuţia  de  lucrări  în  cadrul  proiectului  ”Modernizarea,  extinderea  şi  dotarea  Școlii
Gimnaziale ”Kálnoky Ludmilla” sat Valea Crişului” conform anexei nr 1 la prezenta.

Art. 2 Se aprobă majorarea preţului Contractului  de achiziţie publică de proiectare şi
execuţie lucrări nr 255/12.01.2021, urmare a ajustării preţului aferent materialelor cu suma de
620.205,34 lei + 117.839,01 lei TVA, valoarea totală fiind în cuantum de 738.044,35 lei, din
care:

- 586.670 lei  –  suma va fi  solicitată  spre relocare  din capitolul  bugetar  ”diverse şi
neprevăzute” în aplicarea dispoziţiilor art IV din Ordinul MDLPA nr 1336/2021,

- 151.374,35 lei - se suportă din venituri proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi,
bugetul de stat, fonduri europene nerambursabile sau alte venituri legal constituite.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului şi
domnul Primar al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna.

Valea Crişului, la 07.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

           ÖRDÖG Róbert                                                                   PANAITE Ana-Diana
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