ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 45/2021
privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări a obiectivului de
investiții ” REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ CĂMĂRZANA, CORP 1 ȘI GRĂDINIȚĂ,
COMUNA CĂMĂRZANA, JUDEȚUL SATU MARE”
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3471/01.10.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 3472
/01.10.2021 , întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cămărzana
- Prevederile OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare,
art.2 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(6), alin.(10), alin.(11), alin.(12)
- Adresele nr. 595, 596/09.09.2021 înaintate de către SC ROSATT COMPANY SRL - în
calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de
lucrări nr. 2042/11.06.2019, având ca obiect Proiectare și executie privind
realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare Școala Gimnazială Cămărzana,
Corp 1 si Grădinița, Comuna Cămărzana, județul Satu Mare", înregistrate la
Primaria Cămărzana cu nr. 3181/09.09.2021 și nr. 3182/09.09.2021, prin care
solicita ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas
de executat, existent la data intrarii in vigoare a OG nr. 15/2021, prin utilizarea
formulei și a celorlalte prevederi din ordonanță, și încheierea actelor adiționale la
contracte în termenul și cu conținutul prevăzut de ordonanță
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare , Secțiunea a 2-a, art.221, alin.(1) lit.”e”
În temeiul prevederilor 129 alin.(2) lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”d”, art.139 alin.(3),
lit.”a”, art.196 alin.(1) lit.”a”, art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Se aprobă ajustarea prețului contractului de achizitie publică de lucrări încheiat
între U.A.T. – Comuna Cămărzana, în calitate de autoritate contractantă și
Asocierea ROSATT COMPANY SRL – PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA SRL, prin lider ROSATT COMPANY SRL, în calitate de executant, ca
urmare a atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2042/11.06.2019
cu UAT Comuna Cămărzana - în calitate de beneficiar, pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare Școala Gimnazială Cămărzana, Corp 1 și Grădinița, Comuna
Cămărzana, județul Satu Mare"- proiect finanțat prin PNDL, utilizând formula de
ajustare Va = C x Vo, prin aplicarea, la restul de executat a contractului, a indicelui
lunar al preturilor de consum total (INS), aferent perioadei iunie 2021, de 138.90%
respectiv, conform calculelor: 1.502.375,82 lei (fara TVA) - rezultand o crestere a
pretului de 197.233,61 lei - cu TVA, defalcat dupa cum urmeaza: - 165.742,53
lei, fara TVA, la care se adauga TVA 19% – 31.491,08 lei.
(2) Ajustarea prevazută la art. 1 se realizeaza la fiecare solicitare de plată, pe
întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de
executat la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2021, până la finalizarea și
recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor
legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite

de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei
solicitări justificate din partea contractantului.
(3) Valoarea de ajustare menționată la art.1, va fi rectificată, prin adaugare sau
diminuare, în funcție de indicele lunar al prețurilor de consum total comunicat de
I.N.S., aplicat fiecarei situații de lucrări.
Art.2. Se aproba devizul general actualizat, întocmit conform prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Se aproba devizul de lucrări ”rest de executat” intocmit conform prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă inițierea demersurilor legale în vederea ajustarii prețului contractului de
achiziție publică de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acesta.
Art.5. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul
Comunei Cămărzana, SC ROSATT COMPANY SRL și se aduce la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet
a primăriei.

Cămărzana: 06.10.2021
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Dorin-Toader

Contrasemnează,
Secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit. ”a”din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Total consilieri: 11
Prezenți:11
Absenți: 0
Pentru: 11
Împotrivă: 0
Abținere:0

