ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

HOTARARE
privind aprobarea majordrii valorii contractului de execu{ie nr. 353212018
incheiat cu S.C. Harnerlemn 2004 S.R.L., in cadrul proiectului
REABILITARE
,,
$I EXTINDERE CAMIN CULTURAL ,,PETOFI SANDOR "
COMI.INA JOSENI, SAT JOSENI, JUDETUL HARGHITA "

Consiliul local al comunei Joseni, intrunit in gedinfa extraordinarl in data de 03.06.2019;
AvAnd in vedere:
- Proiectpl de hot[rAre, iniliat pi prezentat de domnul primar, privind aprobarea major[rii
valorii coritractului de execufie nr.353212018 incheiat cu S.C. Hamerlemn 2004 S.R.L., in cadrul
proiectului ,,REABILITARE $I EXTINDERE CAMIN CULTURAL ,,PETOFI SANDOR,,
COMUNA JOSFNI, SAT JOSENI, JIJDETUL HARGHITA ";
Cererea nr. 3202102.05.20It, al S.C, Hamerlemn 2004 S.R.L, prin care solicitd
modificarea contractului de lucr[ri nr.353212018 in urma modificdrii salariului minim in
domeniul constrpcliilor, prin aplicareet acestei cregteri asupra manoperei de deviz;
- Expunprea de motive nr. 4'31312019 al primarului Comunei Joseni privind majordrii
valorii contractului de lucrdri nr.353212018 incheiat cu S.C, Hamerlemn 2004 S.R.L, pentru
obiectivul de inyestifie susmenfionat, din care rczultd, cd in urrna modificdrii salariului minim
brut pe fard in domeniul construcliilor s-a modificat manopera lucrbrilor 9i se impune aprobarea
majordrii valorii contractului, cAt gi devizului general actualizat
- Referatul de specialitate nr" 431512019 al Compartimentului de achizilii publice din
cadrul aparatului propriu al primaruluri, din care rezult6, cd in urma modificdrii salariului minim
brut pe tardin domeniul construcJiilor s-a modificat manopera lucririlor gi se impune aprobarea
majordrii valorii contractului, cAt gi devizului general actualizat;
- Raportul Comisiei de specialitate, activitdJi economico-financiardnr.27l20l9;
- Hot[rdrea Consiliului Local m. 8312015 privind aprobarea studiului de feazbilitate
pentru obiectivul de investiJie: ,,I{EABILITARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL
,,PETOFI SANDOR"; Hotdr0rea Consiliului Local nr. 7412018 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici/devizului general actualizat pentru obiectivul de investilie ,,REABILITARE
SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL ,,PETOFI SANDOR".
- Contractul de lucriri nr. 353212018 incheiat cu SC. Hamerlemn 2004 S.R,L;
- Adresh nr. 320212019 al SC. Hamerlemn 2004 S.R.L privind majorarea valorii
contractului in prrma major[rii salariului minim in domeniul construcfiilor; prin care soliciti
aprobarea majordrii valorii contractului de lucrdri in urma modificdrilor legislative aplicabile
odatd cu intrarep in vigoare a aft.71 din O.U.G. nr. l4l20I8 gi anume cregterile salariale in
domeniul constrpcliilor prin derogare de la prevederile art. 164 alin, (1) din Legea nr. 5312003 Codul muncii, republicat[, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, in perioada I ianuarie 2019
- 31 decembrie2019, pentru domeniul construcfiilor, salariul debazdminimbrutpe \ardgarantat
in platd se stabifeqte in bani, frrda 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 lund, reprezentAnd 17,928leilord.
Jindnd cont de prevederile:
Art, 10 alin.(4) din H.G. nr.90712016 privind etapele de elaborare gi con{inutul-cadru al
documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiJii finantate din
fonduri publice;

instituirea unor mdsuri in domeniul investiliilor
ificarea gi completarea unor acte normative qi

P, privind ajustarea prelului contractului de
rile art. I, pct. 4 gi 5 din Instrucjiunile nr. 112019
pentru modificarea Instrucliunilor pregedintelul ANAP nr. 212018 privind adjustarea prefului
contractului de pchizilie publicd sectoriald;
- art. 4t din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile si
completdrile ultprioare;
Ludnd in considerare prevederile:
- art. l2Q gi art. 721 alin. (1) gi alin, (2) din Constitulia Romdniei, republicatd;
- art. 20 gi 21 din Legeacadru a descentralizdrii nr. 19512006;
findnd $eama de prevederile art.40 gi urm. al Cap,V, Secfiunea 1, din Legea nr.2412000
privind normelQ de tehnic[ legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, consiliul
local al comunei Joseni.
in temeiul dispozifiilor aft.36, alin. (1) , art.36, alin. (2) lit. b, art. 36 alin. (4) lit. d, art.
36 alin.(6) lit. ai pct. 14 9i art.45, alin. (l), coroboratcu art. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr.
21512001 - priyind administrafia publicd local6, republicatS, cu modificdrile gi complet[rile
ulterioare, consiliul local al comunei Joseni.

HOTARE$rE:

Art.1.

pe aprobd majorarea'valorii contractului de execuJie nr. 353212018 incheiat cu
in cadrul proiectului: ,,REABILITARE SI EXTINDERE CAMIN
CULTURAL I,PETOFI SANDOR.'" SAT JOSENI, COMUNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA ", bu suma de: 7.541,47 lei frrd TVA,
Art.2. Sg aprobd centralizatorul investiliei - Formularul Cl gi lista cu cantitAli de lucrdri
pe categorii de lucr[ri -Formularul F3, gi lista cuprinzdnd consumurile cu mdna de lucru
formular C7, cQnform anexei, care fac parte integrant[ din prezenta hotdrdre gi devizul general
actualizat pentiu obiectivul de investilie ,,REABILITARE SI EXTINDERE CAMIN
CULTURAL i,PETOFI SANDOR.", SAT JOSENI, COMLINA JOSENI, JUDETUL
e 2.302.7 33,79 lei, ftrd TVA,
nei Joseni, dl. G6ll Szabolcs pentru semnarea
SC. Hamerlemn 2004 S.R.L,

ei hotdrAri se asigurd de cdtre Primarul Comunei
Joseni prin aparfltul sdu de specialitate,

Art.S. \rezenta hotdrdre se aduce la cunogtinJa public[

de cdtre secretarul comunei si se

comunic[ Instittiliei Prefectului Judelul Harghita gi Primarului Comunei Joseni.

Nr.

41

din 13.06.2019

