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REFERAT DE APROBARE 

privind reactualizarea  indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de 
investiții: ”Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna 

Unteni, judetul Botosani” conform adresei nr. 1970/07.11.2019  din partea executantului  

 

În data de 07.11.2019 s-a primit la sediul Primariei Unțeni  o nouă adresa cu nr. nr. 
1970/07.11.2019 din partea executantului, prin care se solicită reducerea valorii contractului de servicii de 
proiectare și execuția de lucrări 3732/951 din 12.06.2018 ca urmare a corecției provenită din ajustarea 
valorilor pentru cheltuielile indirecte și profit. 

În data de 17 aprilie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 296, Partea I, Instrucţiunea 
preşedintelui A.N.A.P. nr. 1 /2019 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, care a intrat în vigoare de la data publicării. 

Astfel, prevederea de la art. 7 alin. (2) lit. b) din Instrucţiunea preşedintelui A.N.A.P. nr. 
2/2018 a fost modificată în sensul că „Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină 
actualizarea preţului contractului modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi 
actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim”. 

Pe de altă parte, conform art. 71 alin. (1) din O.U.G. 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, 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. 

Aşadar, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară la 3.000 lei lunar instituită începând cu 
data de 1 ianuarie 2019 are impact direct asupra contractelor de achiziţie public/sectorială de lucrări aflate 
în derulare, în ceea ce priveşte valoarea manoperei, care, conform Formularului F3 din H.G. nr. 907/2016, 
este inclusă în categoria cheltuielilor directe. 

Totodată, conform notelor de subsol de la Formularul F3 din H.G. nr. 907/2016, proiectantul 
completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 - 3, respectiv categoriile de 
cheltuieli directe, iar coloanele 4 - 9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile 
legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 

Luând în considerare cele de mai sus, se desprinde concluzia conform căreia ofertantul, la 
momentul întocmirii şi depunerii ofertei, completează cu sume certe coloanele aferente cheltuielilor 



indirecte şi profitului, pe baza procentelor stabilite de proiectant în prealabil. 

Pe cale de consecinţă şi având în vedere cele menţionate mai sus, precizăm că preţul contractelor 
de achiziţie publică/sectorială de lucrări se va ajusta în ceea ce priveşte componenta de manoperă în 
vederea acoperirii costurilor suplimentare generate de creşterea salariului minim în construcţii. Celelalte 
componente ale preţului contractului, respectiv cheltuielile indirecte şi profitul, nu se indexează ca urmare 
a creşterii cheltuielilor directe, acestea rămânând la valoarea ofertată iniţial. 

Potrivit art. 2203 alin. (2) din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2019. astfel cum a fost modificat şi completat prin art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, în cazul angajatorilor care 
desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute !a art. 60 pct. 5 din 
Codul fiscal, cota contribuţiei asigurătorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariaie constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariaie, cu modificările ulterioare. 

De asemenea, potrivit art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 se precizează 
faptul că aplicarea prevederilor art. 66 din acelaşi act normativ, se realizează cu respectarea prevederilor 
în domeniul ajutorului de stat. 

În Anexa 6 - instrucţiuni de completare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
aprobate prin Ordinul nr. 611/138/127/2019 este prevăzut faptul că ”Facilităţile ce vizează obligaţiiie 
fiscale datorate de angajatori se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după 
aprobarea schemei de ajutor" 

Având in vedere cele precizate mai sus, reducerea cotei contribuţiei asigurătorii pentru muncă se 
aplică numai după aprobarea schemei de ajutor de stat în consecinţă, până la aprobarea schemei de 
ajutor, cota contribuţiei asigurătorii pentru muncă este de 2,25%. 

Pe adresa de email a primăriei s-a primit urmatoarea adresa de la autoritatea finanțatoare MDRAP 
înregistrată cu nr. 45584/29.03.2019, cu privire la actualizarea prețului contractului conform noilor 
reglementări în vigoare prin care ni se aduce la cunoștiință următoarele: 

”Urmare solicitărilor de clarificări primite de la beneficiari PNDL sau de la diverse entităţi juridice pe 
tema unor aspecte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, revenim la adresa nr. 
21748/11.02.2019, cu privire la pct. I din aceasta, respectiv “Actualizarea contractelor de achiziţie 

publică” urmare a aplicării art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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, cu următoarele precizări: 

Ajustarea contractelor de execuţie lucrări/servicii se face pentru restul de executat al obiectivului 
de investiţii pentru beneficiarii care şi-au încheiat contractele de achiziţii publice atât pentru PNDL etapa 
I cât şi pentru PNDL etapa II, înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018, cât şi pentru contractele 
încheiate după intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018 cărora le sunt aplicabile prevederile art. 71. în 

concordanţă cu prevederile actului normativ, precizăm că se poate majora, în documentele conexe 
şi în consecinţă, în devizul general al obiectivului de investiţii, doar tariful orar corespunzător 
salariului minim până la maxim 17,928 lei/oră pentru numărul de ore evaluate iniţial, 
corespunzătoare restului de executat. 



Apreciem că modul de ajustare a valorii contractului nu se poate realiza nici prin 
majorarea procentuală a valorii totale a manoperei corespunzătoare majorării salariului minim şi 
nici prin majorare justificată de documente numai pentru salariaţii care sunt salarizaţi la nivelul 
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

Orice modificare a salariilor de încadrare ale salariaţilor peste nivelul salariului minim brut în 
plată prevăzut de OUG 114/2018 asumată de operatorul economic trebuie suportată din alte surse decât 
veniturile rezultate din încheierea contractului de lucrări în cauză. 

Valoarea alocată de la bugetul de stat din contractul de finanţare încheiat cu MDRAP nu se 
poate majora.” 

Autoritatea finanțatoare ne-a informat ca permite actualizarea în limita contractului de finanțare   
dar cu majorarea costului pe manopera doar cu  tariful orar corespunzător salariului minim până la 

maxim 17,928 lei/oră pentru numărul de ore evaluate iniţial, corespunzătoare restului de executat, 
și nu cu procentul prevăzut de Comisia de Prognoza si Analiză  de 157,9 % pentru anul 2018 ,  așa 
cum era prevăzut în Instrucțiunea nr. 2/2018 în baza căreia ne-a permis MDRAP-ul să realizăm 
actualizarea contractului inițial. 

Ținând cont că legislația în vigoare permite actualizarea prețului contractului de lucrări conform 
prevederilor Instrucțiunii nr.2/2018 emisă de ANAP , Instrucțiunii nr.1/2019 emisă de ANAP , OUG nr. 
114/2018, precum și noua adresa din partea autorității finanțatoare, MDRAP nr.45584/29.03.2019. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere cele de mai sus arătate autorităţile contractante pot realiza 
direct ajustarea preţului contractului, inclusiv a celor unitare, ca urmare a modificărilor legislative, chiar 
dacă în documentaţia de atribuire şi în contractul încheiat nu au fost prevăzute clauze speciale în acest 
sens, vă rog să dispuneți cu privire la încheierea unui act adițional de modificare a prețului contractului 
conform noilor liste de cantități anexate prezentei note și devizului general actualizat si  adresei MDRAP 
nr.45584/29.03.2019. 

Țînând cont că legislația în vigoare permite actualizarea prețului contractului de lucrări conform 
prevederilor Instrucțiunii nr.1/2019 emisă de ANAP si  OUG nr. 114/2018: 

Solicit: 

1. Reactualizarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare 
drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform 
anexei nr. 1; 

2. Reactualizarea  indicatorilor economici  aferenți obiectivului de investiții: ” Modernizare drum 
comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul Botosani”, după cum 
urmează: 

Indicatori economici ai investitiei: 

TOTAL GENERAL= 12.862.660,46 lei (TVA inclus); 

din care. 

C + M = 11.358.187,05 lei (TVA inclus); 



TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.296.999,47 lei (TVA inclus). 

3. Reactualizarea cofinanțării bugetului local al comunei Unțeni aferentă obiectivului de investiții: 
”Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul 
Botosani” in valoare totala de 565.660,99 lei (TVA inclus);   
4. Aprobarea  încheierii actului adițional de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 
12.06.2018  conform adresei nr. 6048/07.11.2019, conform anexei nr. 2. 

Baza legală a proiectului de hotărâre: 

Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii; 

- Legea bugetului de stat 50/2019 care prevede reducerea contributiei CAM doar in momentul 
aparitiei unei scheme de ajutor de stat 

- Ordinul 611/138/127/2019 a Ministerului Finantelor 

- adresa de actualizare nr. 844/08.05.2019   din partea executantului  

- OUG 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.  

- INSTRUCŢIUNEA Nr. 1/2019 emisa de ANAP. 

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice  

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si  

completările ulterioare. 

 Propun un proiect de hotărâre. 

 
PRIMAR, 

CONSTANTIN PALADI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind reactualizarea  indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de 
investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, 

judetul Botosani” conform adresei nr.  1970/07.11.2019  din partea executantului 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului întocmesc rapoartele de specialitate. 

În data de 07.11.2019 s-a primit la sediul Primariei Unțeni  o nouă adresa cu nr. nr. 
1970/07.11.2019 din partea executantului, prin care se solicită reducerea valorii contractului de servicii de 
proiectare și execuția de lucrări 3732/951 din 12.06.2018 ca urmare a corecției provenită din ajustarea 
valorilor pentru cheltuielile indirecte și profit. 

În data de 17 aprilie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 296, Partea I, Instrucţiunea 
preşedintelui A.N.A.P. nr. 1 /2019 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, care a intrat în vigoare de la data publicării. 

Astfel, prevederea de la art. 7 alin. (2) lit. b) din Instrucţiunea preşedintelui A.N.A.P. nr. 
2/2018 a fost modificată în sensul că „Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care determină 
actualizarea preţului contractului modificarea salariului minim aplicabil; valoarea manoperei va fi 
actualizată doar pentru acoperirea creşterii salariului minim”. 

Pe de altă parte, conform art. 71 alin. (1) din O.U.G. 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, 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. 

Aşadar, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară la 3.000 lei lunar instituită începând cu 
data de 1 ianuarie 2019 are impact direct asupra contractelor de achiziţie public/sectorială de lucrări aflate 
în derulare, în ceea ce priveşte valoarea manoperei, care, conform Formularului F3 din H.G. nr. 907/2016, 
este inclusă în categoria cheltuielilor directe. 

Totodată, conform notelor de subsol de la Formularul F3 din H.G. nr. 907/2016, proiectantul 
completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloanele 1 - 3, respectiv categoriile de 
cheltuieli directe, iar coloanele 4 - 9 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile 
legii, a unei proceduri de achiziţie publică. 



Luând în considerare cele de mai sus, se desprinde concluzia conform căreia ofertantul, la 
momentul întocmirii şi depunerii ofertei, completează cu sume certe coloanele aferente cheltuielilor 
indirecte şi profitului, pe baza procentelor stabilite de proiectant în prealabil. 

Pe cale de consecinţă şi având în vedere cele menţionate mai sus, precizăm că preţul contractelor 
de achiziţie publică/sectorială de lucrări se va ajusta în ceea ce priveşte componenta de manoperă în 
vederea acoperirii costurilor suplimentare generate de creşterea salariului minim în construcţii. Celelalte 
componente ale preţului contractului, respectiv cheltuielile indirecte şi profitul, nu se indexează ca urmare 
a creşterii cheltuielilor directe, acestea rămânând la valoarea ofertată iniţial. 

Potrivit art. 2203 alin. (2) din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal în vigoare începând cu 1 
ianuarie 2019. astfel cum a fost modificat şi completat prin art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, în cazul angajatorilor care 
desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute !a art. 60 pct. 5 din 
Codul fiscal, cota contribuţiei asigurătorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariaie constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariaie, cu modificările ulterioare. 

De asemenea, potrivit art. 91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 se precizează 
faptul că aplicarea prevederilor art. 66 din acelaşi act normativ, se realizează cu respectarea prevederilor 
în domeniul ajutorului de stat. 

În Anexa 6 - instrucţiuni de completare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" 
aprobate prin Ordinul nr. 611/138/127/2019 este prevăzut faptul că ”Facilităţile ce vizează obligaţiiie 
fiscale datorate de angajatori se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat, după 
aprobarea schemei de ajutor" 

Având in vedere cele precizate mai sus, reducerea cotei contribuţiei asigurătorii pentru muncă se 
aplică numai după aprobarea schemei de ajutor de stat în consecinţă, până la aprobarea schemei de 
ajutor, cota contribuţiei asigurătorii pentru muncă este de 2,25%. 

Pe adresa de email a primăriei s-a primit urmatoarea adresa de la autoritatea finanțatoare MDRAP 
înregistrată cu nr. 45584/29.03.2019, cu privire la actualizarea prețului contractului conform noilor 
reglementări în vigoare prin care ni se aduce la cunoștiință următoarele: 

”Urmare solicitărilor de clarificări primite de la beneficiari PNDL sau de la diverse entităţi juridice pe 
tema unor aspecte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, revenim la adresa nr. 
21748/11.02.2019, cu privire la pct. I din aceasta, respectiv “Actualizarea contractelor de achiziţie 

publică” urmare a aplicării art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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, cu următoarele precizări: 

Ajustarea contractelor de execuţie lucrări/servicii se face pentru restul de executat al obiectivului de 
investiţii pentru beneficiarii care şi-au încheiat contractele de achiziţii publice atât pentru PNDL etapa I 
cât şi pentru PNDL etapa II, înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018, cât şi pentru contractele 
încheiate după intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018 cărora le sunt aplicabile prevederile art. 71. în 

concordanţă cu prevederile actului normativ, precizăm că se poate majora, în documentele conexe 
şi în consecinţă, în devizul general al obiectivului de investiţii, doar tariful orar corespunzător 
salariului minim până la maxim 17,928 lei/oră pentru numărul de ore evaluate iniţial, 



corespunzătoare restului de executat. 

Apreciem că modul de ajustare a valorii contractului nu se poate realiza nici prin majorarea 
procentuală a valorii totale a manoperei corespunzătoare majorării salariului minim şi nici prin 
majorare justificată de documente numai pentru salariaţii care sunt salarizaţi la nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

Orice modificare a salariilor de încadrare ale salariaţilor peste nivelul salariului minim brut în plată 
prevăzut de OUG 114/2018 asumată de operatorul economic trebuie suportată din alte surse decât 
veniturile rezultate din încheierea contractului de lucrări în cauză. 

Valoarea alocată de la bugetul de stat din contractul de finanţare încheiat cu MDRAP nu se poate 
majora.” 

Autoritatea finanțatoare ne-a informat ca permite actualizarea în limita contractului de finanțare   
dar cu majorarea costului pe manopera doar cu  tariful orar corespunzător salariului minim până la 

maxim 17,928 lei/oră pentru numărul de ore evaluate iniţial, corespunzătoare restului de executat, 
și nu cu procentul prevăzut de Comisia de Prognoza si Analiză  de 157,9 % pentru anul 2018 ,  așa 
cum era prevăzut în Instrucțiunea nr. 2/2018 în baza căreia ne-a permis MDRAP-ul să realizăm 
actualizarea contractului inițial. 

Ținând cont că legislația în vigoare permite actualizarea prețului contractului de lucrări conform 
prevederilor Instrucțiunii nr.2/2018 emisă de ANAP , Instrucțiunii nr.1/2019 emisă de ANAP , OUG nr. 
114/2018, precum și noua adresa din partea autorității finanțatoare, MDRAP nr.45584/29.03.2019. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere cele de mai sus arătate autorităţile contractante pot realiza 
direct ajustarea preţului contractului, inclusiv a celor unitare, ca urmare a modificărilor legislative, chiar 
dacă în documentaţia de atribuire şi în contractul încheiat nu au fost prevăzute clauze speciale în acest 
sens, vă rog să dispuneți cu privire la încheierea unui act adițional de modificare a prețului contractului 
conform noilor liste de cantități anexate prezentei note și devizului general actualizat si  adresei MDRAP 
nr.45584/29.03.2019. 

Țînând cont că legislația în vigoare permite actualizarea prețului contractului de lucrări conform 
prevederilor Instrucțiunii nr.1/2019 emisă de ANAP si  OUG nr. 114/2018: 

Solicit: 

1. Reactualizarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: “Modernizare 
drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform 
anexei nr. 1; 

2. Reactualizarea  indicatorilor economici  aferenți obiectivului de investiții: ” Modernizare drum 
comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul Botosani”, după cum 
urmează: 

Indicatori economici ai investitiei: 

TOTAL GENERAL= 12.862.660,46 lei (TVA inclus); 

din care. 



C + M = 11.358.187,05 lei (TVA inclus); 

TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.296.999,47 lei (TVA inclus). 

3. Reactualizarea cofinanțării bugetului local al comunei Unțeni aferentă obiectivului de investiții: 
”Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Minastireni, comuna Unteni, judetul 
Botosani” in valoare totala de 565.660,99 lei (TVA inclus);   
4. Aprobarea  încheierii actului adițional de actualizare a prețului contractului de lucrări 3064/951 din 
12.06.2018  conform adresei nr. 6048/07.11.2019, conform anexei nr. 2. 
 
Baza legală a proiectului de hotărâre: 

Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii; 

- Legea bugetului de stat 50/2019 care prevede reducerea contributiei CAM doar in momentul 
aparitiei unei scheme de ajutor de stat 

- Ordinul 611/138/127/2019 a Ministerului Finantelor 

- adresa de actualizare nr. 844/08.05.2019   din partea executantului  

- OUG 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.  

- INSTRUCŢIUNEA Nr. 1/2019 emisa de ANAP. 

- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- art. 14 si art. 36 alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice  

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare. 

 Se poate propune un proiect de hotărâre. 

 

CONSILIER SUPERIOR, 

Ciobanu Maria 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
TEL/FAX:0231543802 

primaria_untenibt@yahoo.com 

 
 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E   
privind reactualizarea   indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru 
obiectivul de investiții:   ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 
Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” conform adresei nr. 1970/07.11.2019  

din partea executantului 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
văzând contractul de finantare nr. 1941/23.10.2017  incheit între Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene și Comuna Unțeni, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare 

nr.1482/2020, 

având în vedere raportul de specialiate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, înregistrat sub numărul 

1481/2020,  

având în vedere rapoartele de avizare ale: 

-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 

servicii şi comerţ; 

-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 

-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, 

culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

în baza prevederilor: 

- Ordinul MDRAP nr. 3435/23.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiţii, 

- Legea bugetului de stat 50/2019 care prevede reducerea contributiei CAM doar in  

momentul aparitiei unei scheme de ajutor de stat, 

- Ordinul 611/138/127/2019 a Ministerului Finantelor 

- adresa de actualizare nr. 844/08.05.2019   din partea executantului,  

- OUG 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, 

- INSTRUCŢIUNEA Nr. 1/2019 emisă de ANAP, 
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- H.G.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,  

- art.14 si art. 36, alin.2, lit. b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice 

locale  

nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările si  

completările ulterioare. 

în temeiul art.169, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Cdul adinistrativ, 

 

hotărăşte: 
 

Art.1. - Reactualizarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mânăstireni, 

comuna Unțeni, județul Botoșani”, conform anexei nr.1. 
Art.2. - Reactualizarea  indicatorilor economici  aferenți obiectivului de investiții: 

”Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mânastireni, comuna Unțeni, 

județul Botoșani”, după cum urmează: 

Indicatori economici ai investiției: 

TOTAL GENERAL= 12.862.660,46 lei (TVA inclus); 

din care. 

C + M = 11.358.187,05 lei (TVA inclus); 

TOTAL BUGETUL DE STAT = 12.296.999,47 lei (TVA inclus). 

Art.3. - Reactualizarea cofinanțării bugetului local al comunei Unțeni aferentă  

obiectivului de investiții: ”Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 

Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” în valoare totală de 565.660,99 lei (TVA 
inclus); 

Art.4. - Aprobarea  încheierii actului adițional de actualizare a prețului contractului de 

lucrări 3064/951 din 12.06.2018  conform adresei nr. 6048/07.11.2019, conform anexei nr. 2. 

Art.5. – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

   Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Unțeni, Instituției 

Prefectului județul Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul primăriei  

precum şi prin publicarea pe pagina de internet. 

 

INIȚIATOR, 

Constantin Paladi 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa nr.2 la hotărârea nr.___ din ___ martie 2020  

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 

COMUNA  UNTENI cod fiscal 3433858 
PRIMARIA tel.0231543802, fax 0231543802 

Nr............/..................... 
 

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 
 Nr. 3064/951 din 12.06.2018 

Încheiat între 

 

COMUNA UNȚENI, jud. Botoșani, cu sediul în Comuna Unțeni, judeţul Botoșani, cod unic 

de înregistrare 3433858,având contul RO92TREZ11624840271XXXXX deschis la Trezoreria 

Botoșani, tel. 0231.543802, reprezentată de domnul Paladi Constantin, cu funcţia de Primar, 

în calitate de achizitor, pe de o parte, 

Si 

ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. TRANSPORTURI AUTO 
S.A. (Asociat)- S.C. CORNELL S FLOOR  S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A. 
(Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat) 

1.SC BIG CONF SRL lider-de asociere-asociat1 , cu sediul in BOTOŞANI, judeţul 

BOTOŞANI, str.Calea Naţională nr. 1, telefon/fax 0231516143,s-mail 

scbigconfsrl@gmail.com , număr de înmatriculare J 07/233/2002, cod fiscal RO 14829417 , 

cont IBAN nr. RO39TREZ1165069XXX006183 , deschis Ia Trezoreria Botoşani , 

reprezentată prin Conţac Marilena , funcţia Administrator, în calitate de executant lucrări , 

pe de altă parte. 

2.SC TRANSPORTURI AUTO SA- asociat 2 , cu sediul în Botoşani, str. J.C. Brătianu nr. 

114, judetul   Botoşani, tel.0231517515 , fax 0231517036 ,e-mail tasabt@gmail.com , 

număr înmatriculare. J07/01/1990, cod fiscal RO 5323410, cont IBAN nr, 

RO18TREZ1165069XXX001129 deschis la Trezoreria Botoşani, reprezentată prin 

Curaliuc Laurentiu , funcţia Administrator, în calitate de executant lucrări , pe dc altă parte, 

3.SC CORNELL' S FLOOR SRL -asociat 3 , cu sediul în sat ROMA , jud. Botoşani, telefon 

0231516116, fax 02315161, e-mai! cornells.floor@yahoo.com, numar de înmatriculare J 

07/748/2008, cod fiscal RO 24616580, cont IBAN RO86TREZ1165069XXX005434 deschis 

la Trezoreria Botoşani , reprezentată prin Tiprignan Mirela Elena , funcţia Administrator în 

calitate de executant lucrări , pe de altă parte, 
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4.SC CONREC SA-asociat 4 , cu sediul în Botoşani , str. Calea Naţională nr. 146 Jud. 

Botoşani, tel/fax 0231514672,e-mail conrec@conrecbotosani.ro , număr de înmatriculare 

J07/349/1991, cod fiscal RO 609357, cod IBAN RO16TREZ1165069XXX001262 deschis la 

Trezoreria Botoşani, reprezentată prin Vrăjitor iu Mihai, funcţia Director General, în calitate 

de executant lucrări , pe de altă parte, 

5. SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL-asociat 5 , cu sediul în laşi , str. Mayer Octav nr. 3 

Jud. laşi. tel/fax 0232242436 , email office@proactivconsulting.ro , numar  de înmatriculare 

J 22/224/2007 , cod fiscal RO 20819094, cont IBAN RO41TREZ4065069XXX009507  

deschis la Trezoreria Iaşi reprezentată prin CONDRATOV CLAUDIA -reprezentant legal 

împuternicit, în calitate de prestator servicii de proiectare, pe de altă parte, 

Având in vedere adresa nr. 1970/07.11.2019  din partea executantului de actualizare a 

pretului  contractului  de servicii de proiectare și execuția de lucrări 3732/951 din 12.06.2018, 

transmisa de ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. 

TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat)- S.C. CORNELL S FLOOR  S.R.L. (Asociat)- 

S.C. CONREC S.A. (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. (Asociat) si 

înregistrată la sediul Primăriei Unțeni sub nr. 6048/07.11.2019 prin care se solicită reducerea 

valorii contractului ca urmare a corecției provenită din ajustarea valorilor pentru cheltuielile 

indirecte și profit. 

Art.1 

Ca urmare  a acceptării de către Comuna Unțeni a adresei de actualizare  a prețului 

contractului, nr. 1970/07.11.2019  înregistrat la sediul Comunei Unțeni sub nr. 

6048/07.11.2019  conţinând cont de noile valori pentru restul de executat, se accepta 

înlocuirea valorile din listele de cantitati de la faza PTH, iar decontarea lucrărilor ce urmează 

să fie executate se va face pe baza valorilor modificate. 

 

Art. 2  

Punctele 4.2  și 4.5 din cadrul contractului nr. 3732/951 din data de 12.06.2018 se 
modifică și vor avea următorul conținut: 
 
4.2. - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor 

executate si a serviciilor prestate, plătibil executantului de către achizitor, este 9.813.195,00 

lei la care se adauga T.V.A. in valoare de 19%. 

 

4.5- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil 

executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi este de 9.544.695,00 la care se 

adauga T.V.A. in valoare de 19%.   

 

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 
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Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi, ………………….. şi face parte din contractul  mai 

sus menţionat. 

 

Achizitor,                                                                             Executant, 
Comuna Unțeni                       ASOCIEREA S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere)- S.C. 

      Primar,                                                 TRANSPORTURI AUTO S.A. (Asociat)-   

 Paladi Constantin            S.C. CORNELL S FLOOR  S.R.L. (Asociat)- S.C. CONREC S.A.       

                                                                (Asociat)- S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. 
(Asociat) 

                                                               S.C. BIG CONF S.R.L.(lider de asociere) 
 

                                                                  Reprezentant legal, 
                                                                    Conțac Marilena 

 
 

Contabil, 
Listar Eugenia 
 
Secretar, 
Ursachi Vasile 

 
INIȚIATOR, 

Constantin Paladi 


