
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de  

 - Executie  lucrari pentru obiectivul de investitie: 
,, REABILITARE  SCOALA NR. 1  IN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava; 
   Având în vedere: 
   -     Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Baia, doamna dr. Maria Tomescu, înregistrat 
sub nr.8376 din 08.09.2022;           
   -     Raportul comun al  Compartimentului financiar contabil si al Compartimentului achizitii  publice  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.8377  din  08.09.2022; 
   -   Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.8394 din 
09.09.2022; 
   - Ordonanţa de Urgenţă 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
        În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.,,b”, art 139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit.,,a”, din Ordonanta  
de Urgenta a   Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art. 1. Se aproba ajustarea pretului contractului de achizitie publica de  executie  lucrari pentru obiectivul 
de investitie:,, REABILITARE ȘCOALA NR. 1 IN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, 
prin constituirea rezervei de implementare in valoare de 342.125,58 lei fara TVA, reprezentand 7,84% 
din pretul initial al contractului de lucrari. Nr. 3936/ 478/ 03.06.2021,încheiat intre UAT Comuna Baia si 
S.C. AMICII BUILDING S.R.L. 
 
Art.2. Se aprobă incheierea  actului  adiţional la contract  prin majorarea preţului cu valoarea rezervei 
de implementare, prevazuta la art.1 din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Primarul comunei Baia  in calitate de ordonator principal de credite prin  compartimentele  financiar 
contabil si  achiziții publice va  duce la îndeplinire  prevederile  prezentei   hotărâri .   
 
Art.4. Prezenta hotărâre  se  comunica Institutiei prefectului – Suceava, OI POR ADR Nord-Est,  
primarului comunei Baia, Compartimentelor financiar contabil si achizitii publice  si aduce la cunoştinţă 
publica prin   afişare. 
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