
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind majorarea valorii contractului si a valorii ajustarii pretului contractului de achizitie 

publica de  Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații 

tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor inclusiv D.T.A.C.), 

asistența din partea proiectantului pe parcursul derulării investiției și execuție lucrări pentru 

obiectivul "Construire Centru medical, în 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.9934  din 19.10.2022;           
   -     Raportul comun al  Compartimentului financiar contabil si al Compartimentului achizitii  publice  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 9950  din  20.10.2022; 
   -    Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 9952 din 20.10. 2022;                  
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.221 alin.(1), lit. e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările  

ulterioare; 
- Instructiunea 1/2021 a Agenţiei Naţionale Pentru Achiziţii Publice ; 
- art. 164 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

referitoare la  atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
        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 aprobă majorarea valorii contractului de achizitie publica de  Servicii de proiectare (elaborare proiect 

tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor 

inclusiv D.T.A.C.), asistența din partea proiectantului pe parcursul derulării investiției și execuție lucrări pentru 

obiectivul "Construire Centru medical, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava” nr. 4214/176/02.07.2020 , cu  

valoarea de 30.208,75 lei fara TVA lei,   datorita majorarii valorii ajustarilor.  

Art.2.  Valoarea actualizată la zi a contractului de execuţie lucrări nr. 4214/176 din 02.07.2020, este de  

1.125.286,13 lei fara TVA  . 

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, primarului comunei Baia, 

Compartimentelor financiar contabil si achizitii publice  si aduce la cunoştinţă publica prin   afişare. 
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