
ROMÂNIA 

JUDETUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 141/2022   
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 13.10.2022, ședința legal constituită,  fiind prezentă majoritatea consilierilor 

în funcție (14) din cei 17 consilieri aleși. 

 

Analizând: 

- referatul de aprobare  al primarului înregistrată sub nr. 16.199/12.10.2022  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.16.201/12.10.2022 

- 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 general al orașului. 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a 

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

- Ordinului nr.1586/2022 pentru aprobarea metodologiei în vederea 

punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi 

a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile 

- 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 UAT 



Orasul Covasna în calitate de „Achizitor” si Cazicom SRL în calitate de 

„Contractant”; 

Ţinând seama de: 

- Adresa executantului Cazicom SRL înregistrat la UAT Orasul Covasna 

cu nr. 11895/18.07.2022 care respecta prevederile art.11 alin (1) din OUG, solicitare 

care vizeaza ajustarea valorii aferente cheltuielilor, exclusiv pentru restul fizic rămas 

de executat la data intrării în vigoare a OUG 64/2022. 

- Actul aditional nr. 2/01.10.2021 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.unic (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, cu valoarea rezervei de implementare în sumă de 

2.457.968.37 lei fără TVA, din care cheltuieli eligibile 2.457.968.37 lei fără TVA. 

  

                            (2) Prețul contractului de finanţare nr. 315/17.08.2017, se 

majorează cu valoarea rezervei de implementare, astfel valoarea reală a contractului 

este de 16.653.312,19 lei fără TVA, valoare ce cuprinde valoarea ajustării conform 

O.U.G. 15/2021 pe situații de lucrări real executate și valoarea rezervei de 

implementare. 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,  

LUNGU LILIANA                                                         SECRETAR GENERAL AL           

                                                                                        ORAŞULUI COVASNA 
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