ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.64
din 3.11.2022
privind modificarea preţului contractului de achiziţie publica de lucrări nr. 2338 din
data de 15.06.2021 in baza Art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 precum si
aprobarea aplicării OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor
generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru
proiectul "Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul
Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Saisig, judeţul
Maramureş"
Având in vedere proiectul de hotarare nr.66/27.10.2022 initiat de primarul
comunei si referatul de aprobare al acestuia, înregistrat sub nr. 3199 din 27.10.2022
prin care se propune modificarea preţului contractului de achiziţie publica de lucrări
nr. 2338 din data de 15.06.2021 in baza Art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016
precum si aprobarea aplicării OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii
devizelor generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
pentru proiectul "Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig,
judeţul Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig,
judeţul Maramureş";
-adresa înaintata de către Asocierea Crista&Cris SRL - Pilon SRL reprezentata
prin lider Crista&Cris in calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de
achiziţie publica de lucrări nr.2338 din data de 15.06.2021 prin care se propune spre
analiza beneficiarului invocând prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 si
aplicarea Ordonanţei de Urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii
devizelor generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
-nota justificativa privind modificarea contractului de execuţie lucrări nr. 2338 din
data de 15.06.2021 prin introducerea formulei de ajustare a preţului, prevăzută la art.
17, alin. 8, lit. a.l) din OUG nr. 64/2022;
-nota justificativa privind modificarea contractului de execuţie lucrări nr. 2338
din data de 15.06.2021 prin introducerea formulei de ajustare a preţului, prevăzută la
art. 17, alin. 8, lit. a.l) din OUG nr. 64/2022;
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.3201 din 27.10.2022;
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Ţinând cont de Aviul favorabil nr.18 din 2.11.2022 emis de „ Comisia bugetfinante, proiecte, agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte",
Avizul favorabil nr.34 din 2.11.2022 emis de „Comisia pentru administraţie publica,
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului
public si privat" si Avizul favorabil nr.6 din 2.11.2022 emis de „Comisia pentru
invatamant, sanatate si familie, munca si asistenta sociala" din cadrul Consiliului Local
Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările
ulterioare;
-O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale
in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările si
completările ulterioare;
-Instrucţiunile nr. 1/2021 emise de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
Achiziţii Publice, privind modificarea contractului de achiziţie publica/contractului de
achiziţie sectoriala/acordului-cadru;
-art. 164-165 din Anexa la H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările si completările ulterioare;
-art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 republicata, privind
transparenta decizionala in administraţia publica;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„d",
art.139 alin. (1) si alin.(3) lit.„g" coroborat cu dispoziţiile art. 5 lit.(cc), art.196 alin.(l)
lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 3
noiembrie 2022
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba modificarea preţului contractului de achiziţie publica de lucrări
încheiat intre UAT Comuna Salsig in calitate de autoritate contractanta si Asocierea
Crista&Cris SRL - Pilon SRL reprezentata prin lider Crista&Cris in calitate de executant
ca urmare a atribuirii contractului de achiziţie publica de lucrări nr. 2338 din data de
15.06.2021 pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere si dotare Şcoala
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Primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala
Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş" conform prevederilor art. 221
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 fara sa depaseasca 50% din preţul iniţial al
contractului de achiziţie publica (preţul iniţial fiind 3.001.222,87 lei fara TVA,
3.571.455,22 lei inclusiv TVA) după cum urmeaza:
- In urma aplicării prevederilor Legii 98/2016 preţul contractului de lucrări este
de 3.651.439,49 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 693.773,50 lei,
total cu TVA 4.345.212,99 lei din care:
• Servicii de proiectare: 97.000 lei fara TVA, 115.430 lei inclusiv TVA
• Execuţia de lucrări 3.554.439,49 lei fara TVA, 4.229.782,99 inclusiv TVA.
Art.2.Se aproba aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 64/2022
privind ajustarea preturilor necesare actualizării costurilor investiţiei respectiv
ajustarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere si
dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si "Reabilitare si
dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş" din cadrul
contractului de finanţare Nr. 6221/19.03.2021 conform Anexei nr. 1 -Deviz general
actualizat la faza Pth, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Se aproba constituirea rezervei de implementare in condiţiile prevăzute
de Ordonanţa de Urgenta nr. 64/2022 in procent de 23% din valoarea restului de
executat respectiv in limita maxima a sumei de 667.971,26 lei fara TVA, 794.885,80
inclusiv TVA (valoarea execuţiei de lucrări din contractul iniţial x 23%) pentru
obiectivul de investiţii ""Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna
Salsig, judeţul Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna
Salsig, judeţul Maramureş".Rezerva de implementare poate fi utilizata numai pentru
plata diferentelor de preţ aferente ajustării preturilor contractelor de achiziţie
publica. Ajustarea se va realiza la fiecare solicitare/situatie de plata/lucrari întocmită
după data actului adiţional încheiat la contractul de lucrări nr. 2338 din data de
15.06.2021 pana la finalizarea si receptionarea lucrărilor, utilizandu-se următoarea
formula:
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V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii
solicitării de plată;
V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de

^
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plată;
V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de
către contractant la data depunerii solicitării de plată;
IC C jn r - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de
Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile
înainte de ultima zi a lunii „n";
ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat
de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
ICC_r - indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică
în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi
a lunii „n";
ICC_plr - indicele de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de
Strategie şi Prognoză, valabil în luna de referinţă, pentru data cu 60 zile înainte de
ultima zi a lunii „n", potrivit Anexei nr. 4 din OUG 64/2022;
%_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data
efectuării plăţii;
%_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu
există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;
%_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în
construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de
Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie;
luna „n" - luna depunerii solicitării de plată;
Art.4.Se aproba actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţie
"Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul
Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul
Maramureş" - cod SMIS 123611 conform anexei nr. 1 -Deviz general actualizat la faza
Pth, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Se aproba actualizarea contribuţiei proprii in proiect a Comunei Salsig in
valoare de 874.333,87 lei inclusiv TVA reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale obiectivului de investiţii in valoare de 787.564,48 lei inclusiv TVA cat si
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contribuţia de 2% din valoarea eligibila a obiectivului de investiţie in cuantum de
86.769,39 lei inclusiv TVA reprezentând cofinantarea pentru proiectul "Reabilitare,
extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si
"Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş".
Art.6.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul Comunei Salsig.
Art.7.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest;
- compartimentului financiar-contabil din cadrul U.A.T.Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 10, absenţi:
Hotararea a fost adoptata cu un număr de
10 voturi „pentru", 0
„împotriva", 0 „abţineri".
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