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ROMÂNIA          Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                  Secretar, 
COMUNA CRASNA                               Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL          

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.7059/08.07.2019. 

Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru realizarea investiției 
”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna” 

Consiliul local al comunei Crasna, 
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna nr.7155/11.07.2019, Raportul 

compartimentului de resort nr.7156/11.07.2019 și Avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.20 lit.”j” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.4 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

- prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 

- prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 164 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Instrucțiunii nr.2 din 21.12.2018 emisă de ANAP privind ajustarea preţului 
contractului de achiziţie publică/sectorială; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1.Se aprobă ajustarea prețului total al contractului de achiziție publică pentru realizarea 
investiţiei ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul Crasna, comuna Crasna”, potrivit 
devizului general întocmit de SC DRUM INSERV SRL, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Crasna. 
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică la : 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 
- Primarul comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate ; 
- Site :www.primariacrasna.ro ; 
- Dosar Hotărâri. 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDETUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
NR.7155/11.07.2019. 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică pentru 
realizarea investiției ”Modernizare drumuri comunale și pod nou peste Râul 

Crasna, comuna Crasna” 
 
            În conformitate cu prevederile art.71 alin.(1) din OUG nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
” în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a 
include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal 
de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.” 

Prin Instrucțiunea nr.2 din 21.12.2018 emisă de ANAP privind ajustarea 
preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, a fost reglementată modalitatea 
de actualizare a prețului contractului atunci când se constată ”apariția unei situații 
imprevizibile”, situații prevăzute la art.7 alin.(2), printre care: modificări legislative 
sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect 
se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul 
contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi 
actualizată cu un procent egal cu cel care a fost indexat salariul minim, modificarea 
normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care 
influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu 
condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de 
lege, etc. 

Prin urmare, având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de 
specialitate al compartimentului achiziții publice, am inițiat prezentul proiect de 
hotărâre pe care îl supun aprobării  Consiliului local. 

 
PRIMAR, 

 BOGYA MIKLÓS 
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ROMÂNIA              APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ              PRIMAR 
COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
NR. 7156/11.07.2019. 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea ajustării valorii obiectivului de investiție ” MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE SI POD NOU PESTE RAUL CRASNA”   

 
            În conformitate cu prevederile art.71 alin.(1) din OUG nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
” în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a 
include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal 
de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.” 

Prin Instrucțiunea nr.2 din 21.12.2018 emisă de ANAP privind ajustarea 
prețului contractului de achiziție publică/sectorială, a fost reglementată modalitatea 
de actualizare a prețului contractului atunci când se constată ”apariția unei situații 
imprevizibile”, situații prevăzute la art.7 alin.(2), printre care: modificări legislative 
sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect 
se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul 
contractului, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi 
actualizată cu un procent egal cu cel care a fost indexat salariul minim, modificarea 
normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică care 
influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului, cu 
condiția încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanțiale prevăzute de 
lege, etc. 

Pentru derularea și finalizarea proiectului, a lucrărilor de construcții consider 
ca fiind necesară ajustarea  prețului contractului nr.12679 din 16.12.2018 privind 
”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI POD NOU PESTE RAUL 
CRASNA” , conform proiectului de hotărâre inițiat de primar, prin hotărâre de 
consiliu local. 

 
Compartiment achiziții publice 

Inspector, 
VEKAS ALBERT LEVENTE 

 

 


