
ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

__________________________________________________________________________ 
         

HOTĂRÂRE 

privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări a obiectivului de 

investiţii „ Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, 

județul Suceava” și aprobarea încheierii unui act adițional la contractul  

nr. 6026/1217/ 02.09.2019 

 

 Consiliul Local al comunei Frumosu, jdețul Suceava; 

Analizând: 

Adresa nr.1057/ 07.07.2022 din partea Asocierii S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L. –

S.C. PROIECT AIC S.R.L. - în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de 

achiziţie publică de lucrări nr. 6026/1217/ 02.09.2019,  având ca obiect elaborare proiect 

tehnic și execuția lucrărilor de construcții-montaj, aferente obiectivului de investiţii 

„Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, județ Suceava”  

prin care propune ajustarea prețului contractului, invocând prevederile contractuale și 

prevederile OG nr. 64/2022; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu, înregistrat la nr. 6579 din  

05.08.2022, privind oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre pentru ajustarea preţului 

contractului de achiziţie publică de lucrări; 

-Raportul de specialitate înregistrat la nr. 6580 din 05.08.2022 privind proiectul de 

hotărâre iniţiat de primarul comunei Frumosu; 

-O.G. nr. 64/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare; 

-Prevederile art. 221, art.222 şi art.236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 98/2016; 

-Prevederile art. 164 – art.165 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordul ui-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare anexa la H.G. nr. 

395/2016; 

-Prevederile art, VIII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice, 

aprobată prin Legea nr. 5/2019, denumită în continuare O.U.G. nr. 107/2017; 

-Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională 

în administraţia publică; 

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 



al Frumosu; 

-Prevederile art. 129 alin. (2) lit, b), alin, (4) lit. d) din Ordonaţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispoziţiile art. 5 lit. c), art. 196 alin. 

(1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări 

încheiat între U.A.T. Frumosu, în calitate de autoritate contractantă şi S.C. CORNELL'S 

FLOOR S.R.L., liderul asocierii S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L. –S.C. PROIECT AIC 

S.R.L., în calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achiziţie publică de 

lucrări nr. 6026/1217/ 02.09.2019, pentru obiectivul de investiţii „Înființare sistem de 

alimentare cu apă și apă uzată în localitatea Frumosu, județul Suceava”, utilizând formula de 

ajustare aplicată la restul de executat a contractului. 

 Art.2. Valoarea de ajustare menţionată la Art. 1, va fi rectificată, prin adăugare sau 

diminuare, în funcţie de indicele lunar al preţurilor de consum total comunicat de I.N.S., 

aplicat fiecărei situaţii de lucrări.  

 Art.3. Compartimentului urbanism şi biroul financiar contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Frumosu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Frumosu, celor indicați la 

art. 1 și se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, în vederea exercitării 

controlului de legalitate.  

 

      Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                        Solcan Niga Elizabeta                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                                   Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 06.08.2022 
Nr.78 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 12  Voturi:-Pentru :11-Împotriva : 0   -Abțineri : 1 


