ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILruL LOCAL JOSENI
HOTARARE
privind aprobarea majordrii valorii contractului de lucrdri nr, 776115.02.2019
incheiat cu SC Fortat Hause S.R.L in cadrul proiectului
,, REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA CLADIRII
REGI
EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMLINIA
$COLII
JOSENI, JUDETUL HARGHITA "

Consiliul local al comunei Joseni, intrunit in gedinfa ordinard in data de 03.06.2019;
AvAnd in vedere:
- Proiectul de hotdrdre, iniliat gi prezentat de dornnul primar, privind aprobarea majorarii
valorii contractului de lucrbri nr.776115.02,2019 incheiat cu SC Fortat Hause S,R.L in cadrul
proiectulr-ri ,,REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA CLADIRII $COLII REGI
EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA ",.
Cererea nr. 287612019 al S.C. Fortat Hause S.R.L, prin care'"solicitd modificarea
contractului de lucrdri nr. 77612019 in urma modificdrii salariului minim in domeniul
construcliilor, prin aplicarea acestei cregteri asupra manoperei de deviz;
- Expunerea de motive nr. 404312019 al primarului Comunei Joseni privind majordrii
valorii contractului de lucrdri nr.77612019 incheiat cu SC Fortat Hause SRL, pentru obiectivul
de investifie susmenfionat, din care rezultd. c[ in urma modificdrii salariului minim brut pe lara
in domeniul construcliilor s-a rnodificat manopera lucrdrilor gi se impune aprobarea major[rii
valorii contractului, cAt gi devizului general actualizat;
- Referatul de specialitate nr. 407412019 al Compartimentului de achizilii publice din
cadruI aparatului propriu al primarului, din care rez4!td, ca in urma modificdrii salariului minim
brut pe lara in dorneniul construcliilor s-a modificat manopera lucrdrilor gi se irnpune aprobarea
rnajorarii valorii contractului, cdt gi devizului general actualizat;
- Raportul Comisiei de specialitate, activitdfi economico-financiard nr.2312019;
- Prevederile Programului Nalional de Dezvoltare Rurald 2014 - 2020, din cadrul
programului PNDR II.
- Contractul de luctdri nr.776115.02.2019 incheiat cu SC. Fortat Hause SRL;
- Adresa nr.287912019 al SC Fortat Hause SRL privind majorarea valorii contractului in
urma majoralii salariului rninim in domeniul construcliilor; prin care solicitd aprobarea majordrii
valorii contractului de lucrdri in urma rnodificdrilor legislative aplicabile odat[ cu intrarea in
vigoare a art.71 din O.U.G. nr. I4l20I8 gi anume cregterile salariale in domeniul construcliilor
prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 5312003 - Codul muncii,
republicat6, cu modificirile gi completdrile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2019 - 3l decembrie
2019, pentru domeniul construcfiilor, salariul de bazE minim brut pe \ard garantat in platd se
stabilegte in bani, fdrd, a include sporuri gi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un
program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe [und, reprezentAnd 17 ,928leilora.
JinAnd cont de prevederile:
Art. l0 alin.(4) din H.G. nr,90112016 privind etapele de elaborare gi conlinutul-cadru al
documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitrii finantrate din
fonduri oublicel

Art.71 din O.U.G, nr. 11412018 privind instituirea unor mdsuri in domeniul investitiilor
publice gi a unor m[suri fiscal - bugetare, modificarea qi completarea unor acte normative gi
prorogarea unor termene;

- Instruc{iunea nr. 2121.12.2018 al ANAP, privind ajustarea prelului contractului de
achizitie publica/sectoriald, coroborat cu prevederile art, I, pct. 4 gi 5 din Instrucliunilenr.ll20l9
pentru modificarea InstrucJiunilor pre;edintelul ANAP nr. 212018 privind adjustarea prelului
contractu I u i de achizili e publ ica sector ial6;
- att. 44 din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile:
- aft. 120 9i art, 121 alin. (1) 9i alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicatd;
- art.20 gi 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 19512006;
JinAnd seama de prevederile art.40 qi urm. al Cap.V, Secfiunea 1, din Legeam.2412000
privind normele de tehnicd legislativ[ pentru elaborarea actelor normative, republicat6, consiliul
local al comunei Joseni,
in temeiul dispoziliilor art.36, alin. (1) ,art.36, alin. (2) lit. b, art. 36 alin. (4) lit. d, art.
36 alin.(6) lit, a, pct. 14 qi art.45, alin. (1), coroboratcu art. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr.
21512001 - privind adrninistralia publicd locald, republicatd, cu modificirile qi complet[rile
ulterioare, consiliul local al comunei Joseni.
HOTARE$TE:

Art.1. Se aprob[ majorarea valorii contractului de lucrdri nr.776115.02.2019 incheiat cu
S,C, Fortat Hause S.R.L, in cadrul proiectului ,,REABILITAREA, AMENAJAREA $I
DOTAREA CLADIRII $COLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NoU AL PRIMARIEI
DIN coMUNA JosENI, JUDETUL HARGHITA", eu suma de: 89.540,18 lei frra TVA.
Art.2. Se aproba lista cuprinzAnd consurnurile cu mdna de lucru - formular C7, conform
anexei, care fac parte integrantd din prezenta hot[rdre gi devizul general actualizat pentru
obiectivul de investilie,,REABILITAREA, AMENAJAREA $l DOTAREA CLADIRII gCOLII
REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMI.INA JOSENI,
JUDETUL HARGHITA ", Valoarea totald a investiliei este de L922.305,06lei, fard, TVA.
Art.3. Se imputernicegte primarul comunei Joseni, dl. Grlll Szabolcs pentru semnarea
actului adilional la contractul de lucrdri.
Art,4. Aducerea la indeplinire aprezentei hotdrAri se asigurd de cdtre Primarul Comunei
Joseni prin aparatul sdu de specialitate.

Art.S.

Prezenta hotardre se aduce la cunogtinla publica de cdtre secretarul comunei qi se

comunicd tnstituJiei Prefectului JudeJul Harghita qi Primarului Comunei Joseni.

neaza,
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