
ROMÂNIA 

JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 127/2021   
privind aprobarea solicitării modificării contractului de finanțare nr. 

315/16.08.2017 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii 

rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod SMIS 119599. 

 

         Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din 

data de 11.10.2021, ședința legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în funcție (14). 

 

Analizând: 

-referatul de aprobare  al primarului înregistrată sub numărul 15378/07.10.2021  

-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 

numărul15380/07.10.2021 

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget, 

finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și 

comerț; 

- avizul comisiei juridice și pentru administrație publică locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru culte religioase;  

     - avizul de legalitate dat de secretarul orașului. 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare: 

- Ordinului nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea 

punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții 

pentru contractele de achiziție publică/contractile sectoriale de lucrări finanțate prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020; 

- Contractului de finanţare nr. 315/17.08.2017, pentru proiectul cu titlul 

„Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod 

SMIS 119599, incheiat intre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației în calitate de Autoritate de Management si Unitatea Administrativ 

Teritorială Orașul Covasna in calitate de beneficiar; 



- Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 privind „Reabilitarea infrastructurii 

rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, incheiat intre U AT Orasul Covasna 

în calitate de „Achizitor” si Cazicom Srl în calitate de „Contractant”; 

 

          Ţinând seama de: 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Adresa executantului Cazicom Srl înregistrat la UAT Orasul Covasna cu nr. 

14417/16.09.2021, privind solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu 

materialele, exclusiv pentru restul fizic rămas de executat la data intrării în vigoare a 

ordonanței 15/2021, respectiv nr. 14617/ 22.09.2021 cuprinzand solicitarea de 

ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele in conformitate cu Ordinul nr. 

1336/21.09.2021; 

- Actul aditional nr.1/01.10.2021 la Contractul de lucrări nr.12975/ 12.03.2020 

privind Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna. 

 

            În baza art. 129  alin.  (1)  și alin. (14 )  art. 139 alin. (2)  lit. ”e”,  coroborat cu 

art. 5 pct. 33  ”dd”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  

O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

      Cu votul “pentru” a 14 consilieri, “împotriva” a - consilieri, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1 Se aprobă solicitarea UAT Orașul Covasna privind modificarea 

Contractului de finanţare nr. 315/17.08.2017, pentru implementarea proiectului 

„Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna”, cod 

SMIS 119599, privind realocarea economiilor/ sumelor de la categoria “diverse si 

neprevazute” si/sau de la alte categorii/ capitol bugetare in suma totala de 806.511,32 

lei fara TVA, precum si cresterea valorii neeligibile a proiectului, pana la acoperirea 

necesarului suplimentar identificat, in suma de 1.130.852,83 lei fara TVA. 

 



Art.2 UAT orasul Covasna, isi asuma in mod legal cresterea valorii neeligibile 

a proiectului  „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică 

Covasna”, cod SMIS 119599, cu suma de 1.130.852,83  lei fara TVA. 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,  

     MOLNÁR JÁNOS                SECRETAR GENERAL AL           

                                                                                        ORAŞULUI COVASNA 

                        VASILICA ENEA 


