
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 76 /2021
Privind aprobarea Actului aditional nr 1 la Contractul de achiziție publică de

proiectare și execuție pentru proiectul ”Amenajare Primărie, sat Valea
Crișului, comuna Valea Crișului, județul Covasna”

Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 14.10.2021
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 general al comunei Valea Crişului,

Având în vedere:
- Contractul de finanţare nr 3940/20.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale

şi  Administraţiei  Publice  pentru  proiectul  ”Amenajare  Primărie,  sat  Valea  Crişului,  comuna
Valea  Crişului,  judeţul  Covasna”  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea
Crişului nr 38/2018.

- Actul  adiţional  nr  1  la  Contractului  de  finanţare  încheiat  cu  Ministerul  Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei  Publice pentru proiectul ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului,
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Valea Crişului nr 19/2021.

- Adresa  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi  Administraţiei  nr.
104487/01.09.2021 si clarificarile din data de 13.09.2021,

- Contractul  de  achiziţie  publică  de  proiectare  şi  execuţie  lucrări  nr  4974/05.07.2019
încheiat între Comuna Valea Crişului şi SC CON-ART SRL în asociere cu SC HUNWAY SRL,
având  ca  obiect  proiectarea  tehnică  şi  execuţia  de  lucrări  în  cadrul  proiectului  ”Amenajare
Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Valea Crişului nr 45/2019.

- Adresa Asocierii dintre SC CON-ART SRL şi SC HUNWAY SRL nr 143/2021 înregistrată
la  Primăria  comunei  Valea  Crişului  prin  care  solicită  ajustarea  preţului  contractului,  prin
actualizarea preţurilor aferente materialelor, conform Ordonanţei de Guvern nr.15/ 2021, pentru
restul rămas de executat, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului de
investiţii ”Amenajare Primărie, sat Valea Crişului, comuna Valea Crişului”

- art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
- art.3  şi  art.4  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  şi completările
ulterioare  

- art.34  alin.(2)  şi  art.44  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare



- art.10 din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
cu modificările şi completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 89/2015 

- art.12 din Anexa nr.3 la Ordinului nr.1851/2013 aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea  in  aplicare  a  prevederilor  Ordonantei  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările ulterioare,

- art.5  alin.(1)  lit.b)  coroborat  cu  art.9  din  Hotărârea  Guvernului  nr.907/2016  privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare  

- art.1  alin.(2)  lit.b),  art.7  alin.(2)  lit.d)  şi  art.18  alin.(3)  din  Instrucţiunea  A.N.A.P.
nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, cu modificările
şi completările ulterioare,

- Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(2) lit.g) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările  şi completările
ulterioare

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se  aprobă  ajustarea,  prin  actualizarea  preţurilor  aferente  materialelor,  conform
Ordonanţei  de  Guvern  nr.15/2021,  pentru  restul  rămas  de  executat,  până  la  finalizarea  şi
recepţionarea  lucrărilor  aferente  obiectivului  de  investiţii  ”Amenajare  Primărie,  sat  Valea
Crişului, comuna Valea Crişului”, detaliată astfel:

Rest rămas de executat
lucrări determinate
cantitativ si valoric la
data de 03.09.2021

Valoarea Restului de
executat după ajustarea

conf. OG 15/2021 

Valoare Act Adiţional la
data de 04.10.2021

Total: 276.461,83 lei 320.226,61 43.764,78 lei

Art. 2 Se aprobă Actul adițional nr 1 la Contractul de achiziţie publică de proiectare şi
execuţie lucrări nr 4974/05.07.2019 încheiat între Comuna Valea Crişului şi SC CON-ART SRL
în asociere cu SC HUNWAY SRL, având ca obiect proiectarea tehnică şi execuţia de lucrări  în
cadrul  proiectului  ”Amenajare Primărie,  sat  Valea Crişului,  comuna Valea Crişului”, conform
anexei nr 1 la prezenta.

Art. 3 (1) Se aprobă majorarea preţului Contractului de achiziţie publică de proiectare şi
execuţie lucrări nr 4974/05.07.2019, urmare a ajustării preţului aferent materialelor cu suma
totală de 43.764,78, sumă ce conţine TVA.

(2) Se aprobă  actualizarea  indicatorilor  economici  pentru  obiectivul  de  investiţii
”Amenajare  Primărie,  sat  Valea  Crişului,  comuna  Valea  Crişului,  judeţul  Covasna” conform
devizului general prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel : 

Valoarea totală a investiţie cu TVA: 1.273.583,03 lei cu TVA
Valoare eligibila cu TVA: 920.400,58 lei
Valoare neeligibila cu TVA: 309.417,67 lei
Valoarea majorării conform OG nr 15/2021: 43.764,78 lei



Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Valea Crişului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 14.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei 

        ÖRDÖG Róbert                                PANAITE Ana-Diana


