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HOTĂRÂREA Nr.67
din 31 octombrie 2022

privind aprobarea schimbării soluției tehnice pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada
Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș - LOT 2”

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
31 octombrie 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul
compartimentului de specialitate, avizul secretarului general, avizul favorabil al  Comisiei de
specialitate nr. 1 – pentru activităţi economico-financiare,învățământ şi avizul Comisiei de specialitate
nr. 2 – pentru agricultură, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului, urbanism,protecţia mediului
şi turism;

În conformitate  cu prevederile:
a) Art. 120 si Art.121 alin. (1) alin (2) din Constitutia României republicata;
b)  Art. 8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de investiții;

d) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținut cadru al
documentațiilor tehnico- economice  aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;

e) Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;

f) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
și respectarea dispozițiilor:

g) Art. 221, 222 și 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;

h) Instrucțiunile nr. 1/2021, emise de președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
privind modificarea contractului de achiziție publică/ contractului de achiziție sectorială/acordului-
cadru;

i)     Hotărârea Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice;

Având în vedere:
- HCL nr. 77 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru ”Modernizare strada
Aeroportului din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș”;
- Nota de constatare nr. 555/30.08.2022 și înregistrată la beneficiar Comuna Recea cu nr.
8529/01.09.2022, întocmită de executantul lucrării S.C PROF CON INVEST S.R.L;
- Dispoziția de șantier nr. 1 din 06.10.2022;
- Memoriu Tehnic Justificativ pentru Schimbare de Soluție întocmit de SC Epurom SA, privind obiectul
de investiții ”Modernizare strada Aeroportului din satul Recea, Comuna Recea judeţul Maramureş”;
-  Notificare ANAP nr. 10170 /25.10.2022, privind intenția de a efectua modificări ale contractului de
lucrări nr. 7654 din 02.08.2022  încheiat cu S.C. PROF CON INVEST SRL, având ca obiect executare
lucrări aferente proiectului „Modernizare strada Aeroportului din satul Recea, Comuna Recea , județul
Maramureș” – Lot 2, în baza dispozițiilor prevăzute la art. 221, alin. (1) litera b) din Legea
98/2016 privind achizițiile publice;



Necesitatea schimbării de soluție tehnică pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada
Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș - LOT 2, a fost determinată de
factorii externi imprevizibili care au condus  la imposibilitatea continuării și finalizării lucrărilor în
modalitatea inițială și conform soluției adoptate de proiectant în momentul proiectării obiectului de
investiție. Necesitatea schimbării soluției tehnică a determinat apariția unor lucrări suplimentare,
generând o creștere în cantitățile de materiale prevăzute inițial, costurile aferente acestora fiind în
cuantum de 188.517,58 lei(fără TVA), reprezentând un procent de aproximativ 32% din valoarea
inițială a contractului de lucrări.

În temeiul art.  129 alin.  (2) lit.  b),  alin.  (4) lit.  d)  și  art.  196 alin.  (1),  lit.  a)  din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. – Se aprobă schimbarea soluției tehnice pentru obiectivul de investiție
”Modernizare strada Aeroportului, din satul Recea, comuna Recea, județul Maramureș”- LOT
2, conform Dispoziției de șantier nr.1 din 06.10.2022 emisă de către proiectantul de specialitate
SC EPUROM SA;

Art.2. – Valoarea rezultată în urma schimbării  soluției tehnice, în cuantum de
188.517,58 lei(fără TVA), reprezentând un procent de aproximativ 32% din valoarea inițială a
contractului de lucrări,  va fi cuprinsă în  bugetul local al comunei Recea;

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Jud. Maramureş,
Primarului comunei  Recea, care o va duce la îndeplinire prin intermediul funcționarilor din
compartimentele de specialitate.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                              Secretar general

                  Maria PETRUŞ

Recea la 31 octombrie  2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: 10  voturi pentru, 4 abțineri


